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প্রথম জন্র্যাস 

রামমোহন রায়ের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ 

জাতীয় সংহতি অর্জনের সমস্যা সম্ভবত বর্তমান ভারতবর্ষের সম্মুখে কঠিনতম 
, অবশ্তবিচারষ প্রশ্নগুলির একটি। প্রাক্-ম্বাধীনতা যুগে যতদিন দেশ বিদেশী 
শাসনবিন্তাসে শংখলিত ছিল ততদিন এ সমস্তা আজকের মত কঠোর বাস্তবে 

রূপান্তরিত হয় নি। ইংবেজ শাসনের আমলে প্রবতিত পাশ্চাতা শিক্ষার মাধামে 

আগত নবা চিন্তার সংস্পর্শেই ভারতবাসীর জাতীয় চেতনা অর্বপ্রথম সক্রিয় 

হয়ে ওঠে। ভারতীয় নবজাগৃতির প্রথম পর্বের নেতৃস্থানীয় পুরুষগণ যে সব 
কারণে ইংবেজ শাঁদনকে বিধাতার আশীর্বাদম্বরূপ জ্ঞান করেছিলেন এটি তাঁর 

অন্কতম। প্রথম যুগে এই দেশচৈত্্য ছিল প্রধানত একটি ভাবগত আঁদর্শ; 

কিন্ত উত্তরকালে তা ক্রমশ একটি বাস্তব রূপ পরিগ্রহণ করে এবং নান! 

অভ্যন্তরীণ স্তরভেদ ও বিরোধ সত্বেও শেষ পর্যস্ত একটি উগ্র ও একমুখী 

আন্দোলনে পরিণত হয়। শেষ পর্বে এই জাতীয় আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য 

হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতবর্ধ থেকে বিদেশী শাসনের অপসারণ | যে বিকেন্দ্িক 
শক্তিগুলি সাল্পরতিক কালে সমগ্র ভারত'চেতনাকে খণ্ডিত করতে উদ্যত 

সেগুলির অস্তিত্ব যে স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে ছিল না তা নয়; কিন্তু ইংরেজ-বিরোধী 
মনোভাব ও ইংবেজ-বিতাড়নের আকাজ্জার তীব্রতাই সেগুলিকে বহুলাংশে 

প্রশমিত রেখেছিল। অপর পক্ষে ইংরেজ সরকার প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা দেশের 
রাষ্ট্রীয় অঙ্গবিষ্কাসে এমন এক সমরূপতার স্থষ্টি করেছিল যাঁকে বাহাদৃষ্টিতে সহজেই 
যৌলিক জাতীয় এঁক্য বলে ভুল হতে পারে । এই কাঠমোটিকে রক্ষা করবার 
জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনমত কখনও দমননীতি, কখনও বা কৃটকৌশল 
প্রয়োগের ছারা বিকেন্দ্রিক স্বার্থের স্বাধীন ক্ফুত্তিতে বাধা দিয়ে এসেছে। তার 
আচরণের বাতিক্রম ও বৈপরীত্য ঘটল শাসনের অস্ভিম পর্বে--যখন তাঁর ভারত- 

ত্যাগ যে ইতিহাসের অমোঘ পরিণতি এ বিষয়ে সে স্থুনিশ্চিত। আঞ্চলিকতা, 

ধর্মান্বতা, গোঠীবিরোঁধ প্রভৃতি সর্ববিধ সংকীর্ণ মনোভাব এই সময়েই সম্পূর্ণ 



বল্গামুক্ত হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে আবস্ত করেছিল। বিদেশী শাসনের 

অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-বিরোধিতারপ যে এক্স্থত্রটি এই পরস্পর বিরোধী 
্বার্থগুলিকে বাহৃত আবদ্ধ রেখেছিল সেটিও লুধ হল; ইংরেজের শাঁসন- 

নিয়ন্ত্রণও আর রইল না। এই ভাবে অন্তরবাহিরের বাঁধা একযোগে অপলারিত 

হওয়ার ফলেই যে দাশ্প্রতিক বিভক্ত ভারতবর্ষেও এঁক্যচেতনা ও খগ্স্বার্থবোধের 

সংঘাত ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠেছে-__ইতিহাসের নিরপেক্ষ পাঠক সে কথা স্বীকার 
করবেন। কিন্তু সমস্তাটি বর্তমানে প্রবল আকারে আমাদের দৃষ্টিগোচর হলেও 

এর ৃত্রগুলি পুরাতন এবং ভারতবধীয় সভ্যতার এতিহামিক ক্রমবিকাশের 

সঙ্গে জড়িত। আধুনিক যুগের অভ্যুদয় থেকেই ভারতীয় মনীষিবৃদ্দ এ বিষয়ে: 
চিন্তা করেছেন এবং তাদের মনন ও কর্মসাধনাঁর মধ্যে সমাধানের মূল্যবান 

ইঙ্গিত রেখে গিয়েছেন। জাতীয় জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও 

রামমোহন রায়কে পথিকৃৎ মনে করলে ভুল হবেন] । 
একথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে আধুনিক কালে ইংরেজি 'নেশন? ও 

প্যাশনালজিম্? এর বাঙলা প্রতিশবরূপে যে 'জাতি' ও 'জাতীয়তা শব্দদ্বয়ের সঙ্গে 

আমর] পরিচিত-_সে দুটির অন্তনিহিত প্রত্যয় আমর] লাভ করেছি পাশ্চাতা 

শিক্ষা থেকে । এই অর্থে অখণ্ড দেশচেতনা ভারতবাসীর স্বভাঁবসিদ্ধ নয়। 

এ-সম্পর্কে বস্ছিমচন্দ্রের উক্তি ম্বরণীয় : “এই ভারতবর্ষে নান! জাতি। বাসস্থানের 

গ্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্মের প্রতেদে, নানা জাতি। 

বাঙ্গালি, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্র, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু মুসলমান, ইহার মধ্যে 

কে কাহার সঙ্কে একতাযুক্ত হইবে? ধর্মগত এঁক্য থাকিলে বংশগত একা নাই, 

বংশগত এক্য থাকিলে ভাষাগত এক্য নাই, ভাষাগত একা থাকিলে নিবাসগত 

এক্য নাই। রাজপুত, জাঠ, এক ধর্মাবলম্বী হইলে, ভিন্নবংশীয় বলিয়া ভিন্ন 

জাতি; বাঙ্গালি, বেহারী একবংশীয় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি; মৈথিলী 

কনোজী একভাষী হইলে, নিবাসভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে। 

ভারতবর্ষের এমনই অধৃষ্ট, যেখানে কোন গ্রদেশীয় লোক সর্বাংশে এক ; যাহাদের 

এক ধর্ণ, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতা 

জান নাই ।”-ইংরেজ তারতবধের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নৃতন 

কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা জানিতাঁম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা 

কখন দেখি নাই) শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, 

৮ 



বৃঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয় তাহা 
দেখাইয়া দিতেছে । সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য । যে সকল 
অমূলা রত্ব আমরা ইংরেজের চিত্রভাগার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধো 
দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম- স্থাতত্্াপ্রিয়তা এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠা। 
ইহা কাহাকে বলে হিন্বু জানিত ন11”১ 

বঙ্কিম তার উক্তিতে জাতি শবে পশ্চিমী অর্থে “দেশন? বা গ্যাশনালিটি” 
বুঝেছেন। এই অর্থে 'জাতি' শবের প্রয়োগ ইউবোপেও আধুনিক কালের 
পূর্বে প্রচলিত হয় নি। 'রেণেশীস? ও €রিফর্নেশন' ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রে 
যে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সুচন] করেছিল তারই ফলে ইউরোপের মধ্যযুগীয় 

মানচিত্র বদলে যায় ও জাতিভিত্তিক রাজতন্ত্রশাসিত রাষ্ট্র্ুলি (207870১1081 
[350০7 50065) সেখানে ধীরে ধীরে রূপগ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়া পাশ্চাত্য 

জগতে উনবিংশ শতাবী পর্বস্ত চলেছিল। ইতালী, জার্মানী, প্রভৃতি রাষ্ট্রে 

জন্ম এই. শতাবীতেই। জাতি, শব্দের এই নৃতন অর্থ ও 'জাতীয়তাবাদ' 
সম্পফিত এই আধুনিক প্রতায় পাশ্চাতা শিক্ষার মাধামে অন্য পাঁচটি পশ্চিমী 
ভাবধারার মতই এদেশের শিক্ষিত সমাজের চিত্ত আলোড়িত ও আকুষ্ট 
করেছিল। ভারতবর্ষের এঁতিহ্গত চিন্তার ইতিহাসে যে এর নজির খুজে 
পাঁওয়! যাবে না তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্তরের সিদ্ধান্ত সমীচীন 

বলে মেনে নিলেও এমন ধারণা করা ভুল হবে, ভারতবামীর মনে দেশচৈত্ন্য 
কখনও কোনও রূপেই প্রতিফলিত হয় নি। 

ইতিহাসে ভারতবাসীর এঁক্য-চেতনাকে সাধারণতঃ তিপটি ধারায় প্রবাহিত 

হতে দেখা যায়। এর প্রথমটি ভৌগোলিক পরিধিগত এক্যবোঁধ। তার 
সম্যক গ্রকাশ হয়েছে সমগ্র ভূখগটির জন্য একটি নাম পরিকল্পনার মধ্যে। 
্রা্মণ্য ধঁতভিম্থে এই নাঁম হুল ভারতবর্ষ; বৌদ্ধ সাহিত্যে পৌরাণিক এঁতিহ 
থেকে একটি নাম গ্রহণ করে ব্যবহার করা হয়েছে জ্বৃদ্বীপ ; ও মধ্যযুগে 
এর পরিবর্তে এসেছে হি বা হিনুস্তান। ভৌগোলিক অর্থে এই নামগুলি 
সমগ্র দেশবাচক! তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিষুপুরাণের এই ভারতবর্ষ 
বর্ণনায় : 

উত্তরং যৎ সমৃদরন্ত হিমােশ্চৈৰ দক্ষিণমূ। 
বর্ষং ত্ ভারতং নাম ভারতী যন্ত্র সম্ততি; ॥২ 



এই উক্তি বিচ্ছিন্ন বা আকন্মিক নয়। পৌরাণিক সাহিত্যে গানের ধুয়ার 
মতই বাঁর বার তা উচ্চারিত হয়েছে। বায়ুপুরাঁণে এটিকেই আমরা আবিষ্কার 
করি পরিবত্তিত আকারে £ 

উত্তরং যৎ সমুদ্রন্ত হিমবদদক্ষিণং চ যৎ| 

বর্ষ তদ্ ভারতং নাম যত্রেয়ং ভারতী প্রজা ॥ 

অথবা! মার্কেণ্ডয় পুরাণে £ 

দক্ষিণাপরতো হাস্য পূর্বেণ চ মহোদধিঃ 
হিমবানুত্তরেণাস্ কার্মৃকশ্য যথা গুণ: |£ 

মৌধসম্াট অশোকের সাম্রাজ্য পূর্বে ও দক্ষিণে অল্প কিছু অংশ বাদ দিয় 

প্রায় সমগ্র ভারতে বিস্তীর্ণ ছিল। তিনি স্বয়ং তার এক শিলালেখে এই দেশকে 

অভিহিত করেছেন 'জঘ্ৃঘীপ” নামে। দ্বিতীয় ধারাঁটিকে বলা চলে রাষীয় 
এঁকাচেতনা । আসমুদ্রহিমাচল রাষ্ট্প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অবশ্য ভারতবর্ষে প্রাচীন ও 

মধাযুগে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে অতি অল্পকালের জন্য; তবু চিন্তার স্তরে 
একরাষ্ট্ী কল্পনার অস্তিত্ব একেবারে দুর্লভ নয়। কৌটিলা তাঁর অর্থশান্তে 
হিমালয় থেকে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যস্ত উত্তর-দক্ষিণ-বিস্তীর্ঘ ও তির্বক ভাবে সহম্র 

যোজন পূর্ব-পশ্চিম-বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রকে ( অর্থাৎ আসমুদ্রহিমাঁচল সমগ্র ভারতবর্ষকে) 
চক্রবন্তি-ক্ষেত্র__অর্থাৎ একচ্ছত্র চক্রবর্তী সম্রাটের অখণ্ড শাসনক্ষেত্র নামে 
অভিহিত করেছেন। উত্তরকাঁলে নাট্যকার ও আলঙ্কারিক বাজশেখবের 

( নবম-দশম শতাব্দী ) “কাবামীমাংসা' গ্রন্থেও আমরা “চক্রবত্তি ক্ষেত্র'-এর প্রায় 

একই সংজ্ঞা পাই।* এখানে বল হয়েছে কুমারিকা অন্তরীপ থেকে বিনু- 

সরোবর ( হিমালয়ে অবস্থিত) পর্যন্ত সহম্রযোজনব্যাপী ভূমিখণ্ডের নামই 
চক্তবর্তিক্ষেত্র। এই ভূমি যিনি জয় করতে পারেন তিনিই চক্রবর্তী সমাট 
গণা হন। থেরবাদী বৌদ্বশানগ্রস্থ 'অঙুত্র-নিকায়” সমগ্র জদৃম্বীপখণ্ডে ধর্মরাজ্য 
প্রতিষ্ঠাতা এক চক্রতবতী সম্রাটের শাসনের বিষয় কিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা 

করেছেন।* কিন্তু এই একরাই কল্পনা প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাস্তবে রূপায়িত 

হয়েছে অতি অল্প সময়ের জন্যই । ভারত-ইত্হাসের প্রাচীন পর্বে চন্্রগুপ্ত 
থেকে অশোঁক পর্যন্ত মৌর্যরাজগণ ও গুপ্রবংশীয় কয়েকজন নরপতি এই কর্পনাকে 
বাস্তব রূপদানের প্রয়াস পেয়েছিলেন কিন্তু স্থায়ী ফললাভ করতে পারেন নি। 
আলাউদ্দীন খল্জি থেকে ওঁরংজিব পর্যন্ত মধাযুগের সম্াটগণের উত্তর ভারতীয় 



রাষ্ট্রের সঙ্গে সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলকে যুক্ত করবার কয়েক শতাব্দীবাপী উদ্যমের 
মধ্যেও একই মনোভাব প্রতিফলিত) কিন্তু খল্জি-তুঘলক পর্বে অত্যন্লকাঁল ও 
ওরংজিবের রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসর ভিন্ন এ স্বপ্নের পূর্ণ সাফলা কোথায়? 
এঁতিহাসিক ভারত-চেতনার শেষ ধাবাটি তুলনায় সম্ভবত সর্বাধিক জটিল। 

পরিধিগত অখণ্ডত্ব বা শাঁসনতান্ত্রিক সমীকরণের স্তর অতিক্রম করে একাবোধ 

এখানে যে ভূমিতে উত্তীর্ণ, সেখানে ভৌগোলিক রূপ বা রাষ্ট্রবিস্তারের কল্পনার 
মত তার কোনও মূর্ত প্রকাশ হঠাৎ চোখে পড়ে না। একে বলা যেতে পারে, 

বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, লোকব্যবহার, কৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসংখা বৈচিত্রা, বিরোধ ও 
বাবধানের অস্তিত্ব সত্বেও জাতীয় জীবনে একটি মানসিক ও আত্মিক এঁকাতূমি 
আবিষ্কার করবার সদা জাগ্রত প্রবণতা । এই ভাবরূপী ও অন্তর্গ্থীন এক্যবোধ 
সর্বদা জনমানমের সচেতন স্তরের বস্ত নয়। অতি সুক্ষ ও সংবেদনশীল মনের 
অগ্থভূতিতে ভিন্ন তা সহজে ধরা পড়ে না। এর আভাস পাওয়া যায় কবির 
কল্পনায় বা সাধকের ধ্যানে | উদাহরণম্বরূপ নেওয়া যেতে পারে স্থপরিচিত 

মপ্ততীর্য বর্ণনা: 

অযোঁধা! মথুর! মায়া কাশি কাঞ্ধী অবস্তিক]। 
পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥ 

অথবা অন্থ্রূপ সধনদীস্ততি : 

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবিরি সরম্বতি। 
নদে সিন্ধে৷ কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্িধিং কুরু ॥ 

ছত্রগুলি আবৃত্তির সঙ্গে মে মনে সমগ্র দেশের একটি বিশেষ ভাবমৃত্তির 
উদয় হয়। অথচ তা পূর্ণমাত্রায় ভৌগোলিক রূপ নয়, বাষ্থীয় একাগত রূপ তো 
নয়ই। ভারতবষ এখানে মাত্র ভৌগোলিক সত্ব! বা অখণ্ড রাষ্ট্র অপেক্ষাও 
বেণী কিছু_এক কথায় বলতে গেলে একটি বিশিষ্ট সংস্কার। বন্তগৎ 

অবলম্বন করে এই সংস্কার বিকশিত হলেও শেষ পর্যস্ত বস্তর আশ্রয় ছেড়ে তা 

এক ভাবসামান্তে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতের দুরতম দক্ষিণ প্রান্তে সমৃদ্র- 
নির্গত শিলাখণ্ডের উপর বসে বিবেকানন্দের চিত্তে সমগ্র দেশের যে রূপ উদ্ভাসিত 

হয়ে উঠেছিল, এ মেই রূপ। 
বামযোহনের জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারত-ইতিহাসের এক 

ষুগনন্ধিক্ষণে । সর্বভারতীয় মুঘল বাষুব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্র তখন ভেঙে পড়েছে, 

€ 



আঞ্চলিক স্বার্থের ঘাত-গ্রতিঘাতে সমস্ত দেশ বিষধিত। এরই মধ্যে ধীরে ধীরে 

ইংরেজ-রাজত্বের বুনিয়াদ গড়ে উঠছিল, কিন্তু তা স্থনিশ্চিত ও দৃঢ় ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হল উনবিংশ শতাীর প্রথম দুই দশকে মারাঠা শক্তির পতনের পর। 
১৮১৮ খ্রীষ্টাষে গভর্নর জেনারেল মাকুয়িস অফ হেষ্টিংস্ এক প্রকান্ঠ ঘোষণায় 
বলেন, ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে সার্বভৌম ক্ষমত| অধিকার করেছে। 
বণিকের মানদত্ডের রাজদওডে রূপাস্তর এইবার সম্পূর্ণ হল। রামমোহন কৈশোর- 
যৌবনে এই ভাঙাগড়ার দৃষঠ স্বচক্ষে দেখেছিলেন । ভারতের পূর্বতন নিজন্ 
রাষীয় এঁকাকল্পনার সঙ্গে এই নবাগত সার্বভৌম বিদেশী শাসনাদর্শের মৌলিক 
পাথকা ও ছিতীয়টির স্বকীয়ত্ব সহজেই তার দৃষ্টিতে ধরা! পড়েছিল । আধুনিক 
ভারতবর্ষে তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন, নবপ্রতিষ্িত পাশ্চাত্য শাসনের 
পশ্চাতে রয়েছে এক বিরাট সভ্যতা যার ঘনিষ্ট সংস্পর্শই একমাত্র ভারতবাপীর 
নিজস্ব মভাতার প্রাণশক্তিকে যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপযুক্তভাবে 
সক্রিয় ও সৃষ্টিশীল করে তুলতে পারে। একথাও বুঝতে তাঁর মত গ্রতিভাধরের 
বিলগ্থ হয়নি যে ভারতীয় সংস্কৃতি রাষট্চিস্তায় দুর্বল; আধুনিক কালের রাষ্টুনির্ভর 
জাতীয়তাবোধের আঁদর্শ অন্ন্যায়ী ভারতবাঁপীকে যি বিশ্বের দরবারে এক- 
জাতিরূপে প্রতিষিত হতে হয় তবে প্রাচীন ও মধাযুগের ভারতীয় রাষটচিস্তা ও 
রাষ্ট্রশাসনাদর্শের পরিবর্তে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞাননির্ভর ও প্রযুক্তিবিষ্তায় সমৃদ্ধ 
পাশ্চাত্য বাষট্রশাসনের অনুরূপ কোনও ব্যবস্থা অবলম্ধন করতে হবে। অপর 
পক্ষে শেষোক্ত রাষট্রাদর্শের মধ্যে যে সর্বগ্রাসী সমীকরণত্বের সম্ভাবনা নিহিত 
আছে মে বিষয়েও তীর দৃষ্টি নজাগ ছিল। ভারতীয় দৃষ্টিতে এক্য ও মমীকরণ 
এক নয়। নানা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সত্বেও ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অখণত্ 
যেমন স্বীক্কত, সংস্কৃতির জগতে নান] বিচিত্র, এমন কি বিরোধী উপাদানের 

সহাবস্থান সত্বেও মমমানসিকতার একটি বুনিয়াদ ভারতীয় চিন্তায় তেমনি 
নির্দিষ্ট । একথা মনে করবার কারণ আছে । ভৌগোলক ও সাংস্কৃতিক 
দেশচৈতন্য মনে প্রবল থাকায় পাশ্চাত বাষ্টরার্শকে রামমোহন দেশগঠন সমস্তার 
একমাত্র সমাধান বিবেচনা করেন নি। 

ভৌগোলিক পরিধিগত ও মংস্কৃতিগত এঁকাবোধ ঢুই স্বতন্ত্র স্তরের চিন্তা 
হলেও পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। বাহ্ দেশপারচয় থেকেই ভারতবাসীর 

দেশচেতন] ক্রমশ অন্তর্লোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই ছুই 

৬ 



স্তরের চৈতন্থকে অধিগত করবার মুখ্য উপায় ছিল তীর্ঘভ্রমণ-_-য| তখনকার 

দিনে সাধিত হত প্রধানতঃ পাদব্রজে-কখনও বা আজকের তুলনায় আত 
মস্থরগতি যানবাহনের সাহায্যে । ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণরহন্তের ধীর! ধারক- 

বাহক সেই পণ্ডিত, সন্গ্যাসী, যোগী, শ্রমণ) পীর, ফকণীর, দরবেশ, বাউল প্রভীতর 
অধিকাংশ ছিলেন পর্যটক । এই অক্রত, বিপাসক্কুল, শ্রমসাধ্য ভ্রমণের মাধ্যমে 
দেশের বহুবিচিন্র প্রকৃতি, মান্য, জীবনচর্যা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ 

সংস্পর্শ ঘটত। বহ্যুগসঞ্চিত সেই পরিচয়ের অভিজ্ঞতাই ছিল ভৌগোলিক ও 
সংস্কৃতিগত একাবোধের জনক | এই এক্যচেতন1 রাষ্ট্রকে আধাররূপে অবলগ্ছন 

করে নি, কেননা ভারতীয় চিন্তায় সার্বভৌম রাষ্ট্রের কল্পনা থাকলেও ইতিহাসে 
তার লফল পরীক্ষা হয়েছে খুব কম, এবং ভারতীয় সমাজবিবর্তনে রাষ্ট্রশক্তির 

প্রভাবও অনুপাতে পড়েছে অল্ন। আধুনিক যুগে তীর্ঘযান্জার আকর্ষণ ক্রমশ 

কমে এলেও এই পর্যটক-মনোবৃত্তির বৃহত্তর তাৎপর্ষের প্রতি মনীিবৃন্দ উদাসীন 
থাকেন নি। তাই দেখা যায় এ যুগের চিস্তানায়ক ও জননেতৃবুন্দ প্রায় সকলেই 

যথাসাধা ভারত-পরিক্রমার দ্বার ন্জি নিজ দেশপরিচয়কে সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ় 
করেছেন এবং এদেশের সাংস্কৃতিক অস্তঃপ্রক্কতির পরিচয় নেবার প্রয়াস 
পেয়েছেন । দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্জ্র, 1শবনাঁথ শাস্ত্রী প্রমুখ ত্রান্মপমাজের 

নেতৃবৃন্দ, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি রামকষ্কাশযুগণ, দয়ানন্দ সরম্থতী। 
মহাত্মা গান্ধী,_এমন অনেক নাম এই প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। 
রামমোহনের জীবন পর্যালোচনা করলে তাকে বর্তমান কালের এই ভারত- 

আবিষ্কারক দলের অগ্রণী মনে করতে আমাদের দ্বিধা হবার কথা নয়। কিংব্যস্তী 
ও তথ্য মিলিয়ে তাঁর কৈশোর-যৌবনের যে চিত্র পাওয়া যায় তার থেকে এটুকু 
স্থনিশ্চিত সিদ্ধান্ত কর! চলে, প্রথম বয়স থেকে পর্যটনের নেশা তার চরিত্রের 

অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। বিষ্ভার্জন, ধর্মজিজ্ঞাঁসা, চাকরি, ব্যবসা গ্রভৃতি উপলক্ষ 

তরুণ বয়স থেকে বার বার তাকে ঘরছাড়া করেছে। ১৮০৩-০৪ খ্রীষ্টাবে 
প্রকাশিত তার ফার্সী পুস্তিকা 'তুহ ফাৎ-উল-মুওহাহিদিন'এর আরবী ভূমিকায় 
তিনি স্বয়ং তার বিভিন্ন দেশপর্যটনের উল্লেখ করেছেন এই ভাবে £ [ 128%61160 
10 006 160700650 08105 0৫ 01) 10110, 11) 0181078 88 %/৫]1 8910 1)1115 

19175... 1” এরই প্রতিধ্বনি লক্ষ করা যায় তার শেষ জীবনে লিখিত আত্ম- 
জীবনীমূলক হুবিখ্যাত পত্রে। এখানে তিনি নিজের প্রথম বয়সের ভ্রমণ সম্পর্কে 
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করে দেখলে মনে হয় কিশোর রামমোহনের তিব্বত-পর্যটন সম্পর্কিত যে 

কাহিনীটি প্রচলিত আছে তার মূল সত্যত! অস্বীকার করবার সম্ভবত; কোনও 

কারণ নেই। হিন্দুস্তান বা ভারতবর্ষের সীমানার বাইরে যে সব দেশ তিনি 

পরিদর্শন করেছিলেন, তিব্বত সেগুলির অন্তম হওয়া অসম্ভব নয়। * পানা, 

বারাঁণসী ও উত্তর ভারতের হুদ্ুরবর্তী আরও অনেক স্থান যে তিনি ভ্রমণ 
করেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর মোকদ্দমা-সংক্রান্ত নথিপত্রের মধোই আছে।১১ 

কর্মোপলক্ষে বঙ্গ-বিহারের নানা স্থানে তাকে বাম করতে হয়েছিল এবং বংপুরে 

অবস্থানকালে তাকে ইংরেজ-সরকারের দূত হয়ে দুর্গম পার্বতা পথ অতিক্রম করে 
ভূটান-রাজ্য পর্যন্ত পরিদর্শন করতে হয়েছিল।১২ এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে 

হিন্দী ও উদ ভাষাঘয়ে তাঁর অধিকার ছিল প্রায় মাতৃভাষা বাঁঙলারই মত এবং 
সম্ভবত; কোনও একটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাও তিনি কতকটা আয়ত্ত 
করেছিলেন ।১* .স্থতরাঁং এই পর্ধটনপর্বে জনজীবন ও জনসংস্কৃতির অন্তরক্ক 
পরিচয় লাতে তার ভাষাগত কোনও অস্থৃবিধা বা ব্যাঘাত ঘটেনি। ছুঃখের 
বিষয় রামমোহনের পর্যটক-জীবনের কোনও ন্বরচিত ধারাবাহিক বিবরণ 

আমাদের হস্তগত হয় নি' কিন্তু আর এক প্রসঙ্গে তিনি যে উক্তি করেছেন 
তা থেকে হয়তে! এই দেশভ্রমণের পশ্চাতে কি উদ্দেশ ছিল সে-বিষয়ে কিছু 

ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। পূর্বোন্লিখিত আত্মজীবনীমূলক পত্রে অন্থত্র আছে : 
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অন্ততপক্ষে ১৮১৬-১৭ গ্রীষ্টাব থেকে রামমোহন যে ইউরোপ-যাত্রার সংকল্ন 

করেছিলেন এমন প্রমাণ আছে ।১ এই সিদ্ধান্তের মূলে যে মনোভাব ছিল তা 

তাঁর নিজের স্বীকৃতি অগ্ুযায়ী বাক্কিগত পর্যবেক্ষণলন্ধ অভিজ্ঞতার মাধামে 

ইউরোপীয় জীবনচর্যা ও রাঙ্গনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণতর ও গভীর্তর জ্ঞান 

আহরণ। এই উদ্দেস্ সিদ্ধ হয়েছিল দীর্ঘ চোদ্দ বৎসর পরে দিলীর বারশাছের 
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দৌত্যকার্ধকে উপলক্ষ করে। একই প্রেরণার বশে তিনি আমেরিকা 
পরিদর্শনেও ইচ্ছুক ছিলেন ও এক সময়ে স্থির করে ফেলেছিলেন ১৮২৪ শ্রষ্টাবে 
তিনি আমেরিকা! যাবেন।৯* তাঁর এই বাসনা পূর্ণ হয় নি। যাই হোক এই 
সবের থেকে ধরে নিলে অন্যায় হবে না, রাঁমমোহনের বিশ্বীস ছিল প্রতাক্ষ 

অভিজ্ঞতা তিন্ন দেশপরিচয় সম্পূর্ণ হয় না; এবং বাহা উপলক্ষ যাই হোক তাঁর 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পর্যটনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ধীয় জীবনধারার 
সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া। এই দেশপরিক্রমাই বামমোহনের ভারতচিন্তাকে এত 

বাস্তবান্গ ও জীবন্ত করে তুলেছিল। স্বদেশ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কেবলমাত্র 
দেশী-বিদেশী কিছু পুধির পাতাঁয় আবদ্ধ থাঁকেনি। জনৈক ফরাঁসী মনীষী 
বলেছিলেন, অনুশীলনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ না করের 
থেকে অনুসন্ধান করতে গেলে কখনও কখনও একটি গ্রন্থাগারকেই একটি দেশ 
বলে ভুল করবার সম্ভাবনা! থাকে ( & 0৪5৪1161012. 06 10016: ৫6 ৪3 

8:00065 018 115006 ৫6 [9:60016 00610166919 0116 (10110006006 

0০01 11600158160 00 085৪ )| রামমোহন সে ভুল করেন নি। 

সথদেশ সম্পর্কে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহনের 
ভাবত-জিজ্ঞাসা তরুণ বয়ম থেকেই অগ্রসর হয়েছিল স্থ্বিস্তীর্ণ অধ্যয়ন ও 

অন্ুশীলনের পথে । ইংরেজি ভাষা ও পাঁশ্চাতা বিদার চর্চা তিনি আস্ত করেন 

পরিণত বয়সে। তীর জ্ঞানচর্চার দূ বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এদেশের 
টোলচতুষ্পাগী-মক্তব-মাদ্রাসায় প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির মাধামে। ফলে ভারতীয় 
বিদ্যার প্রাচীন ও মধাযুগীয় ধঁতিহ কেবল যেত্তার স্বাভাবিক মনীষাকে সমৃদ্ধ 

করেছিল তাই নয়, তা সম্পূর্ণভাবে তাঁর সত্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। পাশ্চাত্য 
“ওরিয়েন্টালিস্ট*এর কেতাবী দৃষ্টি দিয়ে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির বিচার করতে 

অগ্রদর হন নি। সংস্কৃত আরবী ও ফার্সী ভাষাত্রয় প্রাচীন ভারতীয় ও 

ইললামী মননভাগারের তিন চাৰিকাঠি। আর কে না জানে ভারত-ইতিহাসের 
মধ্যযুগে ইসলামের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব যেমন বহুবিস্তাঁরী তেমনি 
গভীর? উক্ত তিন ভাষায় অগাধ পাণ্তিতা অর্জন করার ফলে ভারতীয় হিন্দু ও 

মধ্যযুগে ভারতে স্থপ্রতিচিত ইসলামীয় জ্ঞানরাঁজ্ে রামমোহনের মঞ্চরণ ছিল 
'অনায়াদ ও অবাধ। বাঙলা, হিন্বস্থানী ও ইংরেজি বাতীত আরবী ও 

ফার্সীতেও তিনি কথোপকথন করতে পাঁরতেন১৭ এবং গদ্যপদ্যাত্বক সংস্কৃতরচন] 
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তীর যেটুকু পাঁওয়৷ গেছে সেখানে লিখনশৈলীর প্রসাদগ্তণ আজও আমাদের 
মুগ্ধ করে ।১৮ ইসলামের সঙ্গে গভীর পরিচয় তার চিন্তাকে তিনভাবে প্রভাবিত 
করেছিল। কুরাণ শরীফ অধায়নের ফলে হিন্দুধর্মের গ্রচলিত গ্রতীকোপাসনায় 
তার বিশ্বাম শিথিল হয় ও তিনি আজীবন নিশ্ছি্র একেশ্বরবাদের অন্কুরাগী হয়ে 
ওঠেন। ছিতীয়ত: ইসলাম ধর্মের মুতাঁজিল! সম্প্রদ্নায়ের যুক্তিবাদ ও আপেক্ষিক 
সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী বুল পরিমাণে তার অসম্প্রদায়িক ও বিচারশীল মনোভাব 
গঠনে সহায়ক হয়। উপরস্ত বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্ফী মবমীয়তাবাদের 
প্রতি ক্রমশ গভীর ভাবে আকুষ্ট হয়ে পডেছিলেন। হিচ্ব ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে তার 

পরিচয় মুখ্যত উপনিষদ, ্র্স্ত্র ও গীতা মোক্ষশান্ত্ররে এই প্রস্থানত্রয়ের 

মাধামে। ব্যাস্ত অনুশীলন প্রচলিত হিন্দু প্রতিমাপূজায় তাঁর শিথিল বিশ্বাস 

সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল । উত্তরকালে বৈদাস্তিক ও ব্দোস্ত-ব্যাখ্যাতারূপেই 
যদিও তাঁর প্রসিদ্ধি, তবু মহাভারত, রামায়ণ পুরাণ, তন্ত্র ইতাদির সঙ্গে তার 
পরিচয় যথে্ট গভীর ছিল। হিন্দু ষড়দর্শন, ধর্মশান্্, স্থৃতিনিবন্ধ ও লৌকিক 
কাবাদি তিনি যত্ব করেই পড়েছিলেন। তীর বিচারপ্রস্থগুলিতে ও জীবনের 

ঘটনাবলীর মধ্য এই স্থবিস্তীর্ণ অধায়ন-অন্থুশীলনের প্রচুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। সম্ভবত তরুণ বয়সে তিব্বত-পর্যটন ও ভুটান-ভ্রমণের 
সময়ে রামমোহন কিছু পরিমাণে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে আসেন। উত্তর- 
কালে কথধোপকথনপ্রসঙ্গে একবার তিনি রেতাঃ আলেকজাগ্ডার ডাফকে 

বলেছিলেন, বৌদ্ধ ত্রিপিটক তিনি অধায়ন করেছেন।* রামমোহনের মৃত্যুর 
পরে শ্যাগুফোর্ড আর্নট “এথেনিউম” পত্রিকা অক্টোবার ৫, ১৮৩৩ সংখ্যায় যে 

স্বতিকথ! লেখেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন, মাঁণকতলার বাঁড়ীতে একবার 
এক নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সক্ষে বামমোহনের দিনব্যাপী বিচার-বিতর্ক 
হয়; আর্নট স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন।*ৎ তা! ছাড়া বৌদ্ধ সাহিত্যের: 
সঙ্ষে বামমোহনের সংশ্রবের প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাবধে তিনি 
বাঙল! অনুবাদ সমেত সম্ভবত কোনও বৌদ্ধ আচার্য প্রণীত 'বজ্ন্চী'গ্রস্থটির এক 
সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। রংপুরে বাঁঘকালে (১৮০৯-১৮১৫) তিনি 

কন্পনৃত' ইত্যাদি কিছু জৈন শাস্গ্রস্থও অধায়ন করেছিলেন বলে প্রকাশ ।২১ 
সর্বশেষে উল্লেখ কর! প্রয়োজন, উত্তরভারত পরিভ্রমণ, বিশেষত কাশপ্রবাম 
এবং হিন্দী ভাষায় অধিকারের ফলে তিনি ভারতীয় মধাযুগের ভক্তি-আন্দোলনের 
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সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন এবং এর শষ! সম্তমগুলীর সঙ্গে সর্বদা 
আধ্যাত্মিক নৈকট্য অন্নুতব করতেন। 'প্রীর্থনাপত্র' (১৮২৩) শীর্ষক পুস্তিকায় 

এই প্রসঙ্গে তার উক্তি শ্মরণীয় £' “দশনাম! সন্গাসিদের মধ্যে অনেকে এবং গুরু- 
নানকের সম্প্রদায় ও দাঢুপন্থী ও কবীরপন্থী এবং সম্তমতাব্লস্বী প্রভৃতি এই 
[রামমোহন ব্যাখ্যাত সার্বভৌম একেস্বরবাদী ] ধাক্রাস্ত হয়েন; তাহাদের 
সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্তব্য হয়।”২ এই ভাবে কালানু- 
ক্রমিক বিচার কষলে দেখা যায় প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিকশিত ভারতীয় চিন্তার 

প্রধান ধারাগুলির প্রায় মব কটির সঙ্গেই রামমোহনের চিত্তের যোগ স্থাপিত 
হয়েছিল ।২ও বাহ দেশপরিক্রমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মানস কালপরিক্রম । 

এই ভাবে দেশে ও কালে ভারত-পরিক্রমার মাধ্যমে রামমোহন যে বিশিষ্ট 
মানসিক প্রবণতাটি লাঁত করেছিলেন তা ছিল তার জীবনদর্শনের ভিত্তিস্বরপ। 
ঘনিষ্ঠ দেশপরিচয়ের ফলে ভাবতবর্ষীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার প্রতি তিনি যে 
শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধের অধিকারী হয়েছিলের্ন তার আভাস তীর রচনার মধ্য 

বহু স্থলেই পাওয় যাঁবে। ডঃ টাইট্লারের সঙ্গে বিতর্কের প্রসঙ্গে এক স্থানে 
তিনি উক্তি করেছেন ; “[£ ৮5 286 ৭২৪৮ 0৫ [106111860০6 £0 101) 
0106 0100150181) 5895 ০ 216 11706066000 0106 70761151) 16 06203 

0)6 17500000002) 0: 0560] 10601081108] 25, 1 810] 16৪0 0০ 

60165517005 85881) 200 2190 109 £126010006 ; 006 ৯100) 199080 

0 9০161506, 1116180016 0 [6111007,] 00 17:06 8০107016086 

008 ০ 216 019060 01700: ৪1 00115801070. €01 00 ৪ 1616:61)06 

60101900151 0080 ০2 010৬6 0080 006 ৬০110 ৪3 117061066৫ 

0 ০001: 80069003:3 001: 006 278 021. 0 1001606, 9/1)101) 

9018105 00 11) 0176 1795 220. 00810105 00 010 00655 01 15001) 

৪ 17856 ৪]] ৪. 010110501101081 8190 ০011005 181)£09£6 ০ 

0] 010) 12101) 019011)50151)65 105 1010 00161 18001] 1100 

০৪1)0106 8301258 301613020 0: 8050:806 10685 আ10)00 

0000%11)4 006 18088885 ০? 10161817615.” 1২8 নিজ সংস্কৃতি সম্পর্কে 

গর্ববোধের এমন শ্শষ্ট উদাহরণ আর কি হতে পারে? 76 21977771001 

419822%6 এর তৃতীয় সংখ্যায় মিসনারী প্রতিপক্ষকে তিনি বলেছেন, 
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ইউরোগীয়গণের গার্হস্থ্য জীবনের নৈতিক বিশুদ্ধতা ভারতীয়দের চেয়ে মোটেই 
বেশী নয়; 4৪ 00 06 10028] 06200 8501060 60 0060 0 006 

[01001] 10181)0 6291]5 008৬ ৪. ০0101811801) 06621) 006 

000085010 00170000006 1১80525 ৪00 03800: 006 10132010505 

0৫6 7010196, 0 900 ৮7176160116 £955650 0650161805 116; 0৫ 

85 50101) & 0150002 15 2170615 1016180 60 002 006561)0 ০000- 

0০৮6159, [:16500810. 0059616 থি0]0 50 01582681016 ৪. 500160৮ 

01706 80016160510 0086 16 00151706206 £616051 015 

01695016.” ২৫ ব্রাহ্মদমাজের প্রথম অধিবেশনে (৬ ভাত্্র, ১২৩৫3 ২৩ 

আগস্ট ১৮২৮ ), আচার রাঁমচন্ত্র বিগ্যাবাগীশ যে উপদেশ দেন, তাবাঁটাদ চক্রবর্তী 
কৃত তার ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কে কোনও ইংরেজ বন্ধুব নিকট তিনি মন্তব্য 
করেন, ব্যাখ্যানটির মধো যে তৃষ্টিতঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে তা হল “*--:-096 
81001911010) ০01010761)21991% 61655 ৪10 10161801017 1101) 015011- 

£0151) 0১6 161181005 06116 8100 ছ0151010 £01010211% 8000624 0১ 

01086 01 0১8 00936 210161)0 1)86101)5 01 006 62100 ৪0 50] 

801)6750 60 70/ 006 10016 8111151)061160 10:00) ০৫ 0061 

005051101২৯ ব্রাহ্মণ-মেবধির ইংরেজি সংস্করণ "06 818107001)108] 

1988210€ এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এই গর্বমিশ্রিত শ্রদ্ধার ম্ুটতর 

প্রকাশ লক্ষ করা যায়: 4] 15 জ611-1070জাা) 00 006 ভা1)016 0110, 

09180 060016 07) 210) 216 10016 001618170 0181) 006 77107009$ 

সা1)0 06116৮6 21] 1061) 60 706 60081] 1001) 006 16801 ০৫ 

[)151156 02106806006 [10], €0)1১08085 000০ £9০09 06 €ড€াচ 

161181005 950 200 00271119010)14 7৮1৮২ এমন উাইরণ আরও 

বাড়ানো চলে। বেশ বোঝা যায়, ভারতীয় জীবনচধার সঙ্গে এক ঘনিষ্ট 

আত্মিক যোগ তাঁর প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বস্তছিল এবং এর ফলে তিনি এক 

গভীর স্বাজাত্যবোধের অধিকারী হয়েছিলেন। তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় 
এই স্বাজাত্যবোধ পূর্ণযাত্রায় প্রাতফলিত। শিক্ষিত সমাজকর্তৃক পশ্চিমের 

সেই অন্ধ অন্গকরণের যুগেও আহার-বাবহারে তিনি ছিলেন সর্বাংশে ভারতীয়। 

তৎকালীন মন্ান্ত ভারতবাশীর মুসলমাশী দস্বরের পোশাক এদেশে ও ইউরোপে 
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সর্ধদা তার অঙ্কে শোভা পেত। তার মধ্যান্কের আহার ছিল সম্পূর্ণ বাঙালী 
ধরনের, রাত্রে তিনি খেতেন মুমলমানী খানা । এদেশে ইংরেজি শিক্ষা 
প্রবর্তনের দ্বারা মেকলে এক শিক্ষিত গোষঠী হুষ্টি করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন 
যারা হবেন ; 41180181118 01990 8150 11 ০0100, 000 ঢ:1)811510 11) 

09069) 118 00011910115 8170 11) 1001813 ৪130 17) 11000611600. 1২৮ 

রামমোহন পশ্চিমের অনুরাগী ও পাশ্চাতা বিদ্যায় সিদ্ধ হয়েও এ স্বপ্নের মৃতিমান 
প্রতিবাদ। এই সূত্রে ১৮২২ সালের ৩১ জানয়ারী সংখা। 08109068 

1001:08]1 এ প্রকাশিত ৫ মার্চ ১৮২২ সংখা 1 “সংবাদ-কোমুদী'র বিষয়স্থচীর 

অন্তর্গত সগ্ুম প্রসঙ্গটির উল্লেখ করা যেতে পাবে। এটি হল একখানি 
“6৮৮6 90106106 096 0১০ 2050101060০ 002400 

0: 5010)6 180565 ৬10 11010016002] ০0তা 10291019615 280 

00500108 12 01060 6) 8811) 006 80001980101) ০0৫:170170- 

768115. |২*ক বামমোহন প্রতিঠিত এই বাঙলা সাষ্তাহিক পত্রখানিতে অন্ধ 

পাশ্াত্যান্গকরণ সম্পর্কে কি জাতীয় আলোচনা প্রকাশিত হত-_পন্দ্ের বিষয়বস্ 
থেকে তাঁর কতকটা আন্দাজ পাঁওর়| যায়। এ বিষয়ে তদানীন্তন হিনু কলেজে 
শিক্ষাপ্রা্ধ ইয়ং বেঙ্গল" গোষ্ার সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থকা লক্ষণীয়। সপ্তম 

অধ্যায়ে প্রসঙ্গটি যদিও বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে তবু এখানে সংক্ষেপে 
অল্প কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন । “ইয়ং বেঙ্গল' দলভুক্ত বেশ কিছু তরুণের 
চিত্তে ইংরেজি শিক্ষা মাদকের হায় প্রভাব বিস্তার করেছিল । ফলে তীরা 
সাময়িক তাবে মানসিক ভারসামা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এদেরই প্রতিনিধি- 
স্থানীয় মাধবচন্ত্র মল্লিক সগর্বে লিখেছিলেন,**16 0060 06 295 0)108 

17062: 1)6261) 0080 21006 102 00510120005 10010 00017) চ101) 
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0001900--.1২৯ ফোঁটা তিলকধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখলেই বিদ্রপ, নিষিদ্ধ 
খান্ খেয়ে আশ্ষালন ও ভুক্তাবশেষ রক্ষণল প্রতিবেশীর গৃহে নিক্ষেপ, 
ঠাকুরঘরে মন্ত্রের পরিবর্তে হোঁমারের 'ইলিয়াড' আবৃত্তি, প্রকাশ্যে সুরাপান 

প্রভৃতি উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণেও তাদের দ্বিধা ছিল না। অবশ্য গতান্- 
গতিকতা৷ ও জীর্ণ আচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহী মনোভাব এই সব কাজের 
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মধো প্রকাশ পেয়েছে তা শ্রদ্ধার যৌগা। এ কথাও স্বীকার্ধ যে এই তরুণ দল 
উত্তর জীবনে আত্মস্থ হয়ে আপন আপন প্রতিভার বলে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং এদেরই মধা থেকে আবিভূ্তি হয়েছিলেন 
মাইকেল মধুস্থদনের মত কবি, রামগোঁপাল ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
মত বাষ্ট্রীতিনিপুণ দেশকলযাণকর্মী, শিবচন্্র দেব ও রামতন্গ লাহিড়ীর মত 
পৃতচরিত্র আদর্শনিষ্ঠ পুরুষ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত স্থিতধী শিক্ষাবিদ, 
প্যারীষ্ঠাদ মিত্র, কিশোরীঠাদ মিত্রর মত আদর্শবাদী সাহিত্যিক ও সংস্কারক, 

রাধানাথ শিকদারের মত বেজ্ঞানিক প্রতিভাসম্পন্ন মণীষী, রসিকরুষ্ণ মল্লিকের 

মত নিভাক, স্পষ্টবক্তা, সংস্কারমুক্ত জ্ঞানী ও রাজনারায়ণ বসুর মত ঈশ্বরভক্ত ও 
স্বদেশপ্রেমিক | কিস্তুহিন কলেজলব্ধ ইংরেজি শিক্ষার মাধামে পাশ্চাতা 

সভ্যতার সঙ্কে পরিচয়ের প্রথম লগ্নটিতে এদের চিত্তে যে অস্থিরতার সঞ্চার 
হয়েছিল তার বশবর্তা হয়ে এরা স্বদদেশীয় সভাতা ও সংস্কৃতির প্রতি সম্পূর্ণ 
শ্রদ্ধাহীন হয়েছিলেন । এ সতা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এমন অশ্রদ্ধা 
পোষণ করা রামমোহনের পক্ষে অসম্ভব ছিল। মনম্বী লেখক অজিতকুমার 

চক্রবর্তীর ভাষায় £ “রামমোহন রায় পরিষ্কার বুঝিয়াছিলেন যে পাশ্চাতা জঞান- 
বিজ্ঞানের আলোকে আমাদের ধর্মশান্রকে আমরা না পড়িতে পারিলে কোন 
কালেই তাহার নিতা তত্ব এবং খণ্ডকালের হিসাবেও তাহার নিগুঢ় তাৎপর্য 

আমরা ধরিতে পারিব না।*""রামমোহন বায় তাই পশ্চিমের দিকে দেশের 

মুখ ফিরাইয়াছিলেন যাহাতে দেশের দিকেই সেই মুখখান! ভাল করিয়া 
ফেরে । হেয়ার, মেকলে বা ডিরোজিয়োর মত তিনি ন্বপ্নেও মনে করেন নাই 

যে হিন্দুসভাতার মধো শিখিবার কিছুই নাই, যাহা কিছু আছে তাহা! পশ্লিমের 

স্ভাতার ভাগারে ।”৩* এই সামঞ্রস্তবোধ ও ভবিয়াদ্টি ইয়ং বেঙ্গল' গোঠীভুক্ত 

অধিকাংশ তরুণের মানপিক উন্মেষের প্রথম পর্বে দৃশ্যমান নয়। ভারতবর্ষে 

আধুনিক য্গের প্রারস্তে রামমোহনের আবিভাবই প্রমাণ করেছে, ভারতের 
নিজম্ব সভাতীর প্রাণশক্তি তখনও নি:শেষিত হয়নি । দেশে নবাগত পাশ্চাত্য 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে এদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় আধাম্মিক ও 

সান্কৃতিক মূলাবোধগুলিকে পরীক্ষা করে যথোচিত গ্রহণ-বর্জনের মাঁধামে 

সেগুলিকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করবার ও এর দ্বারা নৃতন যুগোপযোগী 
জীবনদর্শন গড়বাঁর কাঁজে তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন। তাঁর গভীর দেশচেতনা 

১৪ 



২৪ দেশপ্রেমই এ ব্যাপারে তার পথপ্রদর্শক ছিল । মেকলের দস্তোক্তিকে তা 

শেষপর্যন্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল । 

প্রাণবন্ত ভারতীয় চিত্ত যে বিদেশী সংস্কৃতি ও ভাব্ধারাকে কখনও অশ্র্ধা 

করে নি ভারতবধষের অতীত ইতিহাসে তার বহু নজির আছে। এই এঁতিহাগত 

গ্রহণখীল মনোভাব বামমোহনের চিন্তাধারারও এক বিশিষ্ট লক্ষণ। তার 

জীবনের ঘটনাবলীর কালক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারতীয় ভাবধাঁরাঁয় 
তীর জীবনদর্শনের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি রীতিমত ইংরেজি ভাষ। 
ও পাশ্চাতা বিদ্যার অনুশীলন আরস্ত করেছিলেন। তার ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্টা 

উপনিষদ-ব্ন্ষস্ত্রে, একেশরবাদের প্রতিষ্ঠা ইসলামে, যুক্তিবাদের ভিত্তি 
মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মতবাদ ও তর্কপদ্ধতিতে । ভারতবর্ষের মধাযুগীয় ভক্কি- 

পশ্থিগণের সংগীতীশ্রয়ী উপাসন। পদ্ধতি তাকে বিশেষভাবে আকধণ করেছিল ।৩১ 

বৌদ্ধধর্মের তত্বভাগের ন! হলেও বর্ণাশ্রমবিরোধী উদার সামাজিক দৃষ্টির তিনি 

অন্তরাগী ছিলেন এবং এই মনোভাব সকার ১৮২৮ শ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত 

'বজস্টী' নামক সংস্কত গ্রন্থের অন্রবার্দে প্রতিফলিত ।৩২ ইউরোপীয় 

মননজগতের গভীরে যখন তিনি মানসধাত্র। শুক করেন (সম্ভবত অষ্টাদশ 

শতকের শেষ বা উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে এত স্ছচন1 ) তখন এই ভাবে 
প্রাচা ভাবধারায় সাত হয়ে তার মনের জমিটি তৈরী হয়ে গিয়েছে। 

রামমোহনের জীবনদর্শনের এই অষ্টাদশ-শতকীয় বুনিয়াদটিকে সর্বদা মনে 
রাখলে তার চিন্তার বিচাঁ ও মুল্যায়ন আমাদের পক্ষে সহজ ও সম্পূর্ণ হবে। 

তার জীবনের পরবর্তী অধাঁয়ে বনু সাধনায় অঞ্জিত পাশ্চাত্য বিদ্যা ছিল এই 
মৌল প্রাচ্য ও ভারতীয় চিন্তার পরিপূরক | 

ডিগবীর অধীনে রংপুরে কর্মরত থাক! কালে তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা- 
যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবের অন্তণিহিত মানব্প্রগতির আদর্শের প্রতি আকুষ্ট হন 

এবং এ ছুটি এতিহাসিক অভ্যুদয়ের পিছনে যে জ্ঞানদীপ্ত দার্শনিক চিন্তার প্রেরণা 
ছিল তার সঙ্গে পরিচিত হন। বেকন, লক, নিউটন, হিউম, গিবন, ভোলতেয়ার, 
ভোলশি, টম পেইন প্রমুখ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, এতিহাসিক ও সমাজ- 

তাত্বিকদের রচনা এই পর্বে তার প্রধান পাঠ্য ছিল। ১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাবে 

কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করবার পর খ্রীষ্টধর্মের তত্ব ও ইতিহাস হয় তীর 
বশেষ অনুসন্ধানের বস্ত। সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে তিনি 
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ব্রিটিশ দার্শনিক জেরেমি বেস্থাম ও জেম্স মিল ব্যাখ্যাত হিতবাদী দর্শন ও 
মমাজতত্ব অধায়ন করতে আরম্ভ করেন। এই দর্শনের মূখ্য প্রবক্তা বেস্থামের 

সঙ্গে তার বাক্তিগত অন্তরঙ্গতাও গড়ে উঠেছিল। জীবনের শেষ পর্বে সম্ভবত 

তিনি তংকালীন পাশ্চাত্য (মুখ্যত ব্রিটিশ) সমাজতনত্রবাদী চিন্তাধারার লক্ষে 
পরিচিত হবার সুযোগও পেয়েছিলেন এবং এই প্রদঙ্গে ব্রিটিশ সমাজতন্্রবাদের 
প্রবক্তা রবার্ট ওয়েন্রে সঙ্গে তার তর্কবিতর্ক ও ওয়েন-পরিবারের সঙ্গে 

বাক্তিগত যোগাযোগ ও পত্রালাপ স্মরণীয়। এই সংক্ষিপ্ত হিসাব থেকে দেখা 
যাচ্ছে তাশীন্তন পাশ্চাত্য জগতের যুক্তিবাদী ও আধ্যাত্মিক ছুই চিন্তাধারারই 

গতীর অঙ্গখলন বামমোহন করেছিলেন । এক্ষেত্রে তীর জ্ঞাণের পরিধি ধম, 
দর্শন, ইতিহাঁপ, সমাজতত্ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি সর্ববিষয়ে বিস্তীন ছিল। তার 

সংধাঁর ও দেশগঠনমলক কারধাবলীর প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার না করে 

সেগুণির মধ্যে যদি একটি মূল স্থত্র আবিষ্কারের চেষ্টা কর। যায় তাহলে দেখ। 
যাবে, যে আদর্শকে তিণি জীবনব্যাপী সাধনার দ্বার! রূপ্দান কবতে চেয়েছেন 

তা পাশ্চাত) চিন্তার উক্ত এতিহৃঘয় কর্তৃক সুমাজিত তাঁর মৌল ভারত-চেতপারই 
প্রকাশ | 

রামমোহনের সম্মুখে দেশগঠন সংক্রান্ত দুটি প্রবণ সমস্যা ছিল। তার 

সময়ে ভারতবধের মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রবাবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ; অতীতে শিবদ্ধদৃষ্ট 
ামস্তচক্র কর্তৃক প্রভাবিত আঞ্চলিক স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত ভার্তবষীয় রাজ- 
নীতির একমাত্র বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে । এই পরিস্থিতিতে অখণ্ড তারতরাষ্ট্রে 

কল্পণ] পর্যন্ত লুপ্ত। অপর পক্ষে ভারতে যে বিদেশ শাসনের স্ুত্রপাত হয়েছে 

তা এমণ এক সভ্যতার প্রতীক যা আধুপিক কালের নৃতন জ্ঞানবিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিবিষ্ঠায় বলীয়ান । দেশে নবাগত এই সভ্যতা! সঙ্ষে নিয়ে এসেছিল 

জাতীয়তার এক নৃতন সংজ্ঞা। উক্ত সংস্ঞাসারে একজাতিত্ব ও বাটা 

অথগ্ুত্বএই ছুটি প্রতায় অবিচ্ছেগ্যরপে পরম্পরনির্ভর। যুগসন্ধিক্ষণে 
স্বদেশচিস্তায় রামমোহনের সর্বাধিক কৃতিত্ব তিনি আদর্শ নির্বাচনে ভুল করেন 
নি; দেশের ভবিষ্তৎ প্রগতি ও কল্যাণের জন্য সামায়কভাবে ইংরেজ শাসনকে 

হবাগত জানিয়েছিলেন। তিন একথা জানতেন, ভারতবাসীকে একজাতিরূপে 

গড়ে তুগতে হলে যে সার্বভৌম রাষ্্রগঠনের প্রয়োজন ভারতবর্ষের স্বার্থেই তার 
গড়ন পশ্চিমী ছাচের হওয়া আবশ্তক, প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতীয় 
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রাষ্্রাবস্থা সেক্ষেত্রে অচল। ইংরেজ-শাসনের প্রতি এই অগ্কুল মনোভাব 
রামমোহন থেকে শুরু করে উনবিংশ শতকীয় নবজাগৃতির প্রায় সমস্ত 
চিন্তানায়কের মধো লক্ষণীয় |, কিন্তু এখানে প্রশ্ন জাগে তানীস্তন ভারতবর্ষের 

পক্ষে ইংবেজশাসনকে মঙ্গলজনক মনে করলেও রামমোহন কি একে ইতিহামের 

এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসাবে মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন? তাঁর 

বিভিন্ন রচনায় এ প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিত রয়েছে। ভারতবর্ষের পক্ষে 
ইংরেজশাঁসনের মঙ্গলকারিত্ব সম্পর্কে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন 

তাযে শেষ কথা নয় এবং ভবিগ্ততে যে এ বিষয়ে পুনবির্ঠারের প্রয়োঈন হতে 
পারে এমন সম্ভাবনার কথা উল্লিখিত হয়েছে তার 01166 [২61181]$ 
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ইংরেজ বন্ধুকে লিখিত পন্দ্রে তিনি ইংরেজ-ভারতবাসী সম্পর্কের যে ভবিষৎ 

রূপকল্পনা করেছেন সেখানেও দেখা যাঁয় পরবর্তী এক শতাব্দীর ব্যবধানে 
ইংবরেজশাননের কবল থেকে ভারতবর্ষের যুক্তিলাভের সম্ভাবনা ম্পষ্টত হ্বীরূত £ 
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80605. 1৩ ইংলণে পার্লামেন্টের সিলেক্ট, কমিটির নিকট প্রেরিত তার 

সাক্ষোর অন্তভূক্ত ভারতবর্ষে ইংরেজদের স্থায়ী বদবাস-মমস্যা সংক্রান্ত ম্মারক- 
লিপিতেও তিনি ভবিষ্যতে ইংরেজশাসনমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের আবির্ভাবের 

স্ভাবনাকে স্বীকার করেছিলেন এবং ইংলগ ও উক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের 
পারস্পরিক গ্রীতসম্পর্ক অক্ষুন্ন থাকবে এমন আশা গ্রকাশ করেছিলেন ঃ 
৮,....৮500]] 2. 16120152190 17121)15 2082170860908 002)021:019] 

10706500156 1089 06 606 06৮০61) চতো0 1:56. 8170 01010150181) 

5001700163 01001060825 006) 11] 002) 096 0 1258000121)089 ০৫ 

[917608£6 16116107 ৪10 00877675.7 1৬৬ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার 

এই কর্পন1 রামমোহনের ক্ষণিক চিন্তাবিলাম ছিল না। সমগ্র রামমোহন- 

গোঠী সম্ভবত এর ছ্বারা ভাবিত ছিলেন। বামমোহনের মৃত্যুর পর প্রসন্নকুমার 
ঠাকুরকে তার সম্পাদিত “রিফর্মীর" পত্রিকার স্তপ্তে এই বিষয়ে একই মন্তব্য 

করতে দেখ যায়। পঞ্চম পরিশিষ্টে প্রসন্নকুমারের প্রাসঙ্গিক মতামতের কিছু 
বিস্তারিত আলোচনা কর হয়েছে। এ সব তো! গেল ভবিষ্তৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত। 
এ ছাড়াও রামমোহন সমকালীন ফরাসী পর্যটক ভিকতর ঝাঁকম ও নিজের 
একাস্ত সচিব স্যাও ফোর্ড, আনটকে এই প্রসঙ্গে |৷ বলেছিলেন তা শ্পষ্ট প্রমাণ 
করে, ভারত যে চিরকাল ইংরেজ শাসনাধীন থাকবে না এ তীর স্থির বিশ্বাস 

ছিল। প্রথম জনের সঙ্ষে আলোচনাপ্রসঙ্ষে তিনি বলেছিলেন, “ভারতবর্ষের 
পক্ষে এখনও আরও বেশ কিছু দিন ইংরেজ অধিকারের প্রয়োজন যাতে সে. 
যখন তার রাষ্্রনোতক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবে তখন তাকে অনেক কিছু 
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স্থৃতরাঁং ভবিষ্বতে ইংরেজশীসনমুজ্ স্বাধীন ভারতবর্ধ যে ইতিহাসের অনিবার্য 
পরিণতি এ বিষয়ে রামমোহনের মনে অস্তত কোনও সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা 
ছিল না। আনটের সাক্ষা আরও স্পষ্ট; “[6.....-81খ৪য5 ০01761.060 

-**৮১01 00606065551 0: 00100701106 80081 1015 10 80 

16850 10:05 01: 1 56815 101 6)০ £09090 ০01 076 76016 

0১610561565..." 1৮৮ দেখা যাচ্ছে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব কতদিন থাক! 
বাঞ্ছনীয় সে-সম্পর্কেও রামমোহনের একটি নির্দিষ্ট ধারণা ছিল। তিনি 
অন্গতব করেছিলেন, ইংরেজশাসনের স্থত্রে পাশাতা সভাতাঁর সংস্পর্শ 

অন্ততপক্ষে অর্ধতাকী কাল না পেলে ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। 

সক্রিয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের পর্ব আঁসবে তার পরে। এই কারণে তার সময়ে 

নব প্রতিষ্িত ইংরেজশাঁসনের উচ্ছেদকষ্পে কোনও আন্দোলনের সূত্রপাত করা 
তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। পরাধীনতার বোনা অনুভব করা! সত্তেও 

দেশের তবিষ্ৎ কল্যাণের আশায় বিদেশী শাসনকে মেনে নিয়েছিলেন। 

ইংলও থেকে প্রমন্নকুমার ঠাঁকুরকে লিখিত এক পত্রে তাঁকে বলতে শোনা যায় : 
4৮150011015 11000581016 101 ৫ 00/0101086 10817 1900 00 1681 076 

6115 0 0011068] 800)088000, 800 06960061906 01) 1016181 

[69018, 56 ছা) 9০ 160600 01 006 20%81066685 10101) ৫ 

[0856 06160 11010 000 ০0101160001 ত101) 02680 0116211) অত 

[185 0০ 16001801160 00 006 06560 5066 ০0 0011065 11101 

070101565 06100812610 02062 00 001 005061051৩৯ 

কিন্ত এই পাশ্চাত্য সংস্পর্শ ছারা ভবিষ্যৎ দেশগঠন তরান্বিত হবে কি ভাবে 
ও কোন পথে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে সর্বপ্রথম “আধুনিক" বিশেষণটির 

সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হয়। মধ্যযুগ' থেকে 'আধুনিক' যুগে উত্তরণের মূলে যে 
সামাজিক প্রক্রিয়াটি কার্ষকরী হয়েছে সে-সম্পর্কে রামমোহন ও তীর মগুলীর 
দৃষ্টি কতদূর স্বচ্ছ ছিল তাও বিচার করে দেখ! প্রয়োজন। পাশ্চাত্য জানবিজ্ঞানে 
রামমোহনের চিত্ত অন্ুপ্রবিষ্ট ছিল এবং সমকালীন পাশ্চাত্য সভ্যতার 
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ইতিহাসেরও তিনি অনুরাগী পাঠক ছিলেন । তার সন্ধানী দৃষ্টিতে এ সতা ধরা 
পড়েছিল যে রেণেশীসের কাল থেকে ফরাসী বিপ্লব অবধি ইউরোপের 
আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর অভ্যুখখান ও সংগঠনের মাধ্যমে 
আনীত অর্থনীতি, সমাজ ও বাষ্টরবযবস্থার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের ফলে। এই 
রূপান্তর জীর্নসংস্কার নয়, পরিপূর্ণ বিপ্লব-_মধাযুগীয় সামস্ততন্তরের স্থলে সম্পূর্ণ 

নৃতন এক শ্রেণীতন্ত্রের অভিষেক | এই সমাজবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতেই আধুনিক 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষ্ভার এতিহামিক গুরুত্ব। অষ্টাদশ শতাববীর শিল্প- 
বিপ্লব বুর্জোয়াশ্রেণীর এই এঁতিহাপিক অগ্রগতিকে অত্যন্লকালের মধ্যে প্রায় 
অবিশ্বান্তরূপে তরান্বিত করেছিল। এর ফলে প্রায় অকল্পনীয় উৎপাদন-শক্তির 
সরি হল এবং ইতিহাসে নবোখিত এই শ্রেণীর উৎপাদন-ব্/বস্থার উপর 

সর্বতোমুধী ও সামগ্রিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হল। ইউরোপের অর্থ নৈতিক ও 

সামাজিক ব্যবস্থার এই মৌল রূপান্তর থেকেই জন্ম নেয় নবযুগের নৃতন জীবন- 

দর্শন যা মধ্যযুগীয় সমস্ত অন্বসংস্কার ক্রমশ অস্বীকার ও বর্জন করেছে ও 

মানুষের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফরাসী বিপ্লবের 
মাধ্যমে নবযুগের রাজনৈতিক মুক্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিক্রিয়া- 
শীল প্রাচীন ব্যবস্থার সংরক্ষণে দৃঢগ্রতিজ্ঞ রাষট্রশক্তিসমূহের বিরদ্ধে জাতীয়তাবাদ 
ও গণতন্ত্রের যুগ্ম আদর্শে উদ্দ্ধ বুর্জোয়াশ্রেণীর নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা- 
সংগ্রাম উনবিংশ শতাব্বীর ইউরোপীয় ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
ুর্জোয়াশ্রেণীর এই এতিহামিক ভূমিকা সম্পর্কে মাক্স ও এঙ্গেল্সের 

কিছু সুপরিচিত উক্তি আমরা এই প্রসঙ্গে ম্বরণ করতে পারি; “1১ 
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&ঠে 2200 11006 00018601816 চা1)6:65 16 1098 8০6 006 90৫ 

18190, 1585 00 21) 200. 00 8৪11 16008], 08018101091, 1051110 16. 

180/0195.-”10 1085 9660 055 0156 00 500 1180 00810'5 8০010 

080) 0008 ৪০০৪০ [01385 8000001181)60 07068 £81 50108881778 
85701852518 00105) 2:00081) 80706005005 8190 30030 08060818 

101085 00130001601 82960100735 08৪: 09610 006 80806 211 00016 

8000568 0 08010158 ৪190 02058085. 106 (0701816 08150 

8215: 10000 ০09088005 16%010000135078 056 13800006005 9৫ 

ও 



2:০৫0060010 8190 0১665 006 161800128 ০0 0:00000001) 80 আ10 

00670 006 10016 16120101008 01 80018 "'*+48]1] 2550 85000261 

1612607)8 চা10 00611 051] 0৫6 20016176800 61591801606). 

01068 800 01911101)5 86 ৪5৫0৮ ৪৪, ৪1] 176 1010560 0168 

06০০0106 81)01002660 06601:€ 0365 ০80 088165,***,5৬ ০০০ 

8601916 001117£ 15 1016 01 58082106016 110770160 56819, 1189 

০6806010076 108588156€ 200 100:6 00109888] [00006 £0:063 

0087) 10856 ৪1] 01608011076 £6761820015 0086006, 90101900018 

0৫158001618 601068 00 1381, 00801011967 20091108610 ০0 ০106- 

1015চাচ 00 10000805250 8801001005, 565210-158516961075, 18117 

৪৩, 816০01৩ 0616£180105, 01621206 0৫ 10015 ০0176106106 101 

00161580101, ০8180118801) 01 ০১০৪ 12016 00001901015 001)- 

1060 006 01 006 &0000--ত1)86 ৫81116 06005 1080 656 ৪ 

[06361070617 0080 5001) 00000055 (0:065 51010102160 10 056 

1219 04 50018] 18001”? অবশ্ত এট! জান! কথা, মার্কস ও এঙ্গেল্স 

বর্জোয়াশ্রেণীর প্রশংসা করে একথা লেখেন নি-বৃর্জোয়া শোষণের স্বরূপ 
উদ্ঘাটিত করে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীকে পু'জিবাদী বুর্জোয়া মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে 
সংঘবদ্ধ হতে ডাক দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেস্া। কিন্তু অকল্লিতপূর্ব লামাজিক 
শক্তিরূপে এই বৃর্জোয়াশ্রেণীর অভুখানই যে মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক 
যুগ ও আধুনিকতার সৃষ্টি সম্ভব করেছে সভ্যতার এঁতিহাসিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
তাঁদের এ স্বীরৃতিও ছিল দ্বিধাহীন ও মুক্তক্| আশ্চর্ধের বিষয়, মার্কস ও 
এক্গেল্দ যার গ্রবক্তা সেই বিশিষ্ট সমাজার্শনের সঙ্গে কোনও পরিচয় বা 

অতসাধৃস্ না থাকলেও রামমোহন ও তীর ক্ষুত্ব মণ্ডলী তাঁদের পূর্বেই এই 
বিশ্লেষণাত্বক সামাজিক দৃষ্টি ম্পষ্টত আয়ত্ত করেছিলেন এবং এর সাহায্যে 
বাঙলাদেশের পাশ্চাত্য সংঘাতজনিত সমকালীন সামাজিক ও অর্থনোতক 
পরিস্থিতির বিচার করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রমন্কুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ 

ঠাকুর, রাজরুষ সিংহ প্রভৃতির সহযোগিতায় রামমোহন ১৮২৯ শ্রীষ্টীবে 88789] 
78৪1৫ নামক ঘে চতুর্তাবী ( ইংরেজি-বাওলা-হিনুস্থানী-ফা্সী ) সান্তাহিক 
প্র প্রকাঁশ করেন তাঁর ১৩ জূর্ন ১৮২৪ সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা! হয়েছে : 
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সমৃদ্ধ এই উক্তির কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা আমাদের করতে হবে পরবর্তী 
ষষ্ঠ অধ্ায়ে। বর্তমানে এইটুকু মনে রাখাই যথেষ্ট এই মধাবিত্ত শ্রেণী- 
চেতনার পরিচয় রামমোহন গ্রাতষ্িত বাঙলা সাগাহিক পত্রিক! 'সংবাদ- 

কৌমুদী'র প্ঠাতেও অলতভ্য নয়। 'সংবাদ-কৌমুদদী'র কোনও সংখা! এখন 
পর্যস্ত আবিষ্কৃত না হলেও এর প্রথম নয় সংখার বিষয়স্থচী ইংরেজি অনুবাদে 
সমসাময়িক 0:810965. 1001081-এর ৩১ জানুয়ারী ১৮২২ সংখ্যায় প্রকাশিত 

হয়েছিল। তার মধ্যে তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় রচনার 
বিষয় £ 4১000680981 00 002 00602006100 00 0816 11760 

(1610 02100650160 ০01751061:80101)) 01) 8611009 7015800) 

90061 আ1)10) 016 101001 01853 ০06 169 17806 801600 19701 

1010 006 ছ21)6 01 0101061: 11601051 20106 8110 0800060018২ 

সমাজের এই নৃতন শ্রেণীর বিস্তাস ও রূপান্তর সম্পর্কে চেতনা ও মধাবিত্ত 
শ্রেণীর এঁতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে সুম্পষ্ট ধারণা- প্রমাণ করছে, বামমোহনের 
মতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই হবে ভবিষ্তৎ ভারতীয় বা ও সমাজের মেক্দড। 

সমসামগিক জগতে পাশ্চাত্য রাষ্্রুলির সুসংগঠিত মধাবিত্ত শ্রেণী গ্রতাবিত 
বিপ্লব আন্দোলনগুলির ছুটি মৌলিক আদর্শ ছিল জাতীয়তাবাদ ও গণত্ত্। 
রামমোহন যে এই বিপ্রবাদর্শের প্রতি একাস্ত সহান্ভূতিশীল ছিলেন একথা 
হ্ৃবিদিত18* হুতরাং সহজেই মেনে নেওয়া! যেতে পারে, তিনি বিশ্বাস 

করতেন পাশ্চাতা শিক্ষায় শিক্ষিত মধাবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে ভারত একজাতিরূপে 

সংগঠিত হবে এবং এদেশের ভবিষ্বৎ সংবিধানের ভিত্তি হবে গণতন্্। এই 
গণতান্ত্রিক দেশ শেষপর্যন্ত অবশ্ঠই হবে স্বাধীন। ম্বাধীন ভবিয্ুৎ ভারতের অস্তিত্ব 
যে তীর কন্পনায় ছিল তা! পূর্বেই দেখা গেছে। ভবিধুৎ ভারতের গঠনতন্ত্র 
সম্পর্কে তাঁর চিন্তার আরও কিছু পরিচয় আমরা পেতে পারি তীর 

ও 



জীবনের শেষ পর্বের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে। গত শতাঁবীর কুড়ির দশকে 
কুলিকাতীয় যখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত তখন তিনি সম্ভবত কতকটা ইংলতীয় 
"সংবিধানের ভক্ত । 'মিরাৎ-উল্্-আখবাঁর' নাঁমক যে ফার্সী সাপ্তাহিক পত্ধ 
তিনি প্রকাশ করেন (১৮২২) তার দ্বিতীয় সংখ্যায় বিভিন্ন শাসনতন্তরে 
একটা তুলনামূলক বিচার আঁছে। সেখানে তিনি শ্বৈররাজতন্্ ( ৫১80106 

10178105 ), অভিজাততন্ত্র (818600180 ) ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (প্রাচীন 

গ্রীক গণতন্ত্রের অন্থরূপ বাবস্থা ফেক্ষেত্রে প্রতিটি প্রা্তবযস্ক স্বাধীন নাগরিক 
রাষ্ট পরিচালন বাঁপারে অংশগ্রহণ করবার অধিকারী )১এই তিন পদ্ধতির 
শাসনকেই ( ভারতের পক্ষে ) অনুপযুক্ত গণ্য করে বাঁতিল করেছেন। মনে 
রাখতে হবে শেষোক্ত ব্াবস্বায় গণতান্ত্রিক আদর্শ পূর্ণভাবে রূপায়িত হলেও 

ইতিহামে তার সার্থক প্রয়োগন্থল প্রাচীন গ্রীসের হ্ুদরায়তন নগররাষ্রগুলির 
বাইরে বিশেষ কোথাও দেখ! যায় না। ভাঁরতের মত নান! গোঠী-জাঁতি-ধর্ম- 
ভাষা অধুাষিত বিশাল দেশে তার কল্পনাও অসস্ভব। সে যুগে রামমোহনের 
গণভ্রচিস্তায় এই সতর্কতা ও অন্তর্দৃষ্টি সত্যই বিশ্ময়কর। কিন্তু তখন পর্যন্ত 
ইংলগডের সাংবিধানিক বাঁজতন্ত্ের উপরই তার আস্থা। এব্যবস্থা গণতান্ত্রিক-_ 
কিন্তু মর্বসাধারণের পরিবর্তে শামনকার্ধের ভার নির্বাচিত জনগ্রতিনিধিগণের 
উপর ন্তত্ত; রাজ! সেখানে নামে সর্বোচ্চ শাসনকর্তা হলেও জনসাধারণের 

( অর্থাৎ জনগ্রতিনিধিগণের ) ইচ্ছায় চলতে বাধা (086 ৫০০০৫৮6 [06 

8০010 96 ০0207166000 ৪. 8171816 11101510081) ০017) 001801000 

08106 00 00611011766 006 12৬3 69081118156 2 00৫ 0780009 : 

স110) 1088 0৪৫ 630601215060 60 66 76 0856 0 ৪11 10108 

০৫ &০৮৫0800) 81106 10. 0015.0888 016 50১1605 17856 086 

0০৬6: ০ 80010107006 0:0586011)85 0৫ 016 66000৮6 

£০০:101610 3 101) 18 0003 0911860 00 ০০০: 0১6 4০০৫ সা]! 

0110 301605 )1+$ কিন্তু জীবনের শেষপর্বে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ভ্রমশ: 

দেখা যাচ্ছে ইংলপীয় সংবিধানের এই শৃষ্টগর্ত রাজতন্ত্র তাঁর বিশ্বাস ফেল 
অস্তিত ছয়েছে। ইংলণে রামমোহনের অস্তরঙ্গমহলের একাংশের তাঁর 
মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব হতেই বিশ্বাম জয্মেছিল ঘে তিনি রাজনীতিতে 
সাধারণতনত্র বা 16091180190 বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন । ভ্েম্রস 

৬, 



স্াদার্লযাগ্ড বা স্তাগুফোর্ড আর্নটের মত ধীর তাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে 
জানতেন তাঁদের উক্তিতে এর সুম্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়! যায় রাজভক্তি 
ইংরেজচরিত্রের ( অস্ততঃ উনবিংশ শতকীয় ইংরেজচরিত্রের ) অন্যতম বৈশিষ্ট; 

সাদার্নযা্ড ও আর্নট এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন না । রামমোহনের সাধাবণতন্ত্- 

প্রীতি এদের কাছে সম্ভবত কিছুটা অস্বস্তি ও অস্াচ্ছন্দোর কারণ হয়ে 
উঠেছিল; বাঁপারটির উয্লেখ করেই তাই তারা সযত্বে প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে 
গেছেন। সাদার্ল্যা্ড তো একটু সাফাই গাওয়ার ভঙ্গীতে একথাও বলে 
ফেলেছেন- সাধারণতন্ত্রের প্রর্তি রামমোহনের অন্থরাগ থাকলেও তিনি 

ইংলগ্ডের পক্ষে একে প্রয়োজনীয় মনে করতেন না; ত্বার মতে রামমোহন 
48010160. 160001108101500 17) 006 82050208130 0000810 0586 2 

/0061108 15 আ 01160 জা11.”15* কিস্তু তাদের উক্তি থেকে একথাও 

পরিষ্কার বোঝা! যায়, ত্দানীস্তন ইংলগ্ডের ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের 

দৃঢ় ধারণা ছিল রামমোহন রাজনীতিতে সাধারণতন্ত্র বিশ্বামী। এর কিছু 
প্রমাণও বর্তমান ব্রেখকের হস্তগত হয়েছে। ইংলগ্ডে পৌঁছে রামমোহন প্রথম 
পদার্পন করেন লিভারপুল সহরে। এখানে রেভাঃ উইলিয়ম স্কোর্সবীর সঙ্গে 
ভার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। উত্তরকালে তীর শ্থতিকথায় স্বোর্সবী স্পষ্ট 

উল্লেখ করেছেন, রামমোহন ইংলগ্ডে গ্রকান্ত আলোচনায় বাছনীতিগ্রসক্কে 
খুব সাবধানে কথাবার্তা বলতেন, কেন না! তিনি জানতেন, তার সাধারণতান্ত্রিক 

মতবাদ ইংরেজদের কাছে গ্রীতিগ্রদ হবে না (48৪16, [ 200161600) 058 

1013 16000110817) 861700605 ছা০৪]1৫ 190 2100 পাতে 81618] 

৪০০৫0৪1০৪১0 50016 0806109815 1) 10160 80016) ০2 

00116108] 51১15০6. )18৭ ইত্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে রক্ষিত রামমোহন 

সংক্রান্ত একটি অপ্রকাশিত সমসাময়িক বিবরণ এ বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত তথা 
ঘরবরাহ করে। ১৯ মার্চ ১৮৩২ রাঁমমোহনের এক ইংরেজ বন্ধু (ছুঃখের 
বিষয় তিনি নিজ নাম উদ্লেখ করেন নি) তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে দীর্ঘ আলাপের 
পর উক্ত সাক্ষাৎকারের বিবরণটি লিপিবদ্ধ করেন। দেখা যায় আলোচনায় 
রাজনীতি, ধর্ম, সংগীত গ্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ উঠেছিল। মাধারণতন্ত্র বা :€- 
70011587190 সম্পর্কেও ভারা আলাপ করেছিলেন। বিবরণকাঁর এই সুত্রে 

রামমোহন লম্পর্কে বলছেন ; “1060 19৩ 15680010085 3062 

হ& 



20600 00591560136 80011602110 8014) 106 010 101 10100 1:80 00 

88 10 0080) 156 00010 106 8100860186 10) 006 চ078119) 11 

092 08105115100: 10008 0126 সহ৪ 100660 056 18768. 

8003010 8421750103৮ 1৪৮ গণতান্ত্রিক দেশ হওয়! সত্বেও রাজা 

বা রাজতন্ত্রের প্রাত ইংরেজ জাতীয় চরিত্রে যে দূর্বলতা আছে সেটুকু তার 
দৃষ্টি এড়ায়নি-_কথোপকথনপ্রসঙ্গে অনতিপরে তিনি তা নিয়ে সঙ্গীর মঙ্গে 
দদিপ্ধ কৌতুকও করেছেন (.:0:6 15 ৪ 81656 20:8011067৮ 0০ 
[০058] 11) 0015 ০০91105)৮ 106 ০02000060, “101 [819 02726. 

8130 827 016 ০10 0২02], 855001966] 10) 018069 0৫108510685 
6০ 2000500161)05 2190 63620119101067/5 ০06 58083 10708 [ 

07098100038 006 1106 00051966108 90016 81876 11) 0761 
901101716 01 83 17 80206 চ৪ [06150118115 00101160660 জা) 

0১৩00. )| স্তরাং একথা নিরাপদে মেনে নেওয়া চলে শেষজীবনে 
রামমোহন রাজতন্ত্রের মোহমুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে 
সঙ্গে সাধারণতন্ত্রর যোগকেই আদর্শ বাষ্ব্যবস্থা ভাবতে স্থুরু করেছিলেন। 

সম্ভবত ফ্রাম্দ ও আমেরিকার দৃষ্টান্ত এবিষয়ে তীর দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের কারণ 
-কেননা এই ছুই দেশের সঙ্গে তাঁর নিবিড় আত্মিক যোগ ছিল। আমেরিকার 
্বাধীনতা-সংগ্রাম ও ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শ তাকে যৌবনকাল থেকেই গভীর 
ভাবে আকর্ষণ করেছে। অল্প সময়ের জন্য হলেও ফ্রান্দ পরিদর্শন করবার 
অবসর তিনি পেয়েছিলেন যদ্দিও তাঁর আমেরিকা দর্শনের স্বপ্ন সফল হয়নি। 
অবস্ত আমেরিকাস্থ কোনও কোনও বন্ধুকে লিখিত পত্রে তিনি আমেরিকার 
তৎকালীন শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ম্পষ্টত শ্রদ্ধা গ্রকাশ করেছেন। স্তর 
ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার পূর্ণ পরিণত ধ্যানটি যদি তিনি সবিস্তারে 
প্রকাশ করে শ্যাবার স্থযোৌগ পেতেন তাহলে আমরা সেখানে ভারতকে 
জনগ্রতিনিধিমূলক সাধারপতন্তব (0৫02000800 £620৮11০) রূপে করিত 
দেখতে পেতাম এ অনুমান হ্বায়সঙ্গত ভাবেই করা চলে। দুঃখের বিষয় 

অকালমৃত্যু তাকে এই অবসর দেয়নি। 
রামমোহনের ভারতচিন্তার আর এক বৈশিষ্ট্য, 'তিনি এই বিশাল ও বিচিন্ত 

দেশকে কেবলমা হু জাতির বাসডূমি ও হিন্ং্তির বিকাশছূমি রূপে 
১৬১ 



কল্পনা করেন নি। অথচ হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাত। ও হিনুলমাজের সংস্ারপ্রয়াসী 
হিসাবে এরূপ একদেশদিতা তীর মনকে আচ্ছন্ন করলে সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে 
তা নিতান্ত অন্বাভাবিক ও অগ্রত্যাশিত হত না । তার রচনার মধো বার বাঁর 
তার এই ধারণা অতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত দেখা যায় যে ভারতবর্ষ হিন্দু- 
মুসলমানের যৌথ বাঁসভূমি। এদেশে আট শতাবীব্যাপী মূসলিম শাসনকালে 
মুসলমান সভ্যতার যে দৃঢ় বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে অস্বীকার করলে 
ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হয়। ধর্মবিতর্কে রামমোহন যেখানে খ্রীহীয 
মিশনারীদের বিরুদ্ধে দীড়িয়েছেন সেখানে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান 
উভয় ধর্ম ও সম্প্রদায়ের স্বপক্ষে তাঁর ক উচ্চারিত। ব্রাহ্মণ সেবধি'র (১৮২১) 

তৃমিকাতে তাঁর এই মনোভাবের শ্ষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ঃ “-."ইদানীস্তন 
বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও 
মোছলমানকে তাহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যাত করিয়া থিষ্টান করিবার যত্ব নাঁনা- 
প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক 
সকল রচন| ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট গ্রদ্দান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের 

ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও খষির জুগুগ্সা ও কুৎসাতে পূর্ণ হয় () দ্বিতীয় 
প্রকার এই যে লোকের ঘ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দীঁড়াইয়! আপনার ধর্মের 
উৎকর্্য ও অন্যের ধর্মের অপরুষ্টতাস্থচক উপদেশ করেন (|) তৃতীয় প্রকার এই 
যে কোনে! নীচলোক ধনাশায় কিছ্বা অস্ত কোনো কারণে খি)ষ্ান হয় তাহাদিগ্যে 
কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অনোর ওৎসকা জন্মে । 

এর পর বাঁমমোহন তার যুক্তিকে আরও সম্প্রসাধধিত করে বলছেন- বঙ্গদেশে 

রাজশক্তি ইংরেজ এবং সেই স্থবিধাঁ নিয়েই মিশনারীর হিন্দু-মুসলমান প্রজার 

ধর্মের এমন নিন্দা ও উৎপীড়ন করতে. সাহসী হচ্ছেন। তুর, পারস্ত প্রভৃতি 
্বাধীন মুসলমানরাষ্ট্রে তাদের এমন আচরণ করবার ম্পর্ধ হবে নাঃ “কিন্তু-"* 
মিসনরি বা ইংরেজের অনধিকারের রাজ যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি 
দেশে যাহ! ইংলগ্ডের নিকট হয় এরপ ধর্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন 

তবে ধ্মার্থে নির্ঘয় ও আপন আচার্ষের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে 
পারেন () কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের 
নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরপ ছুর্বল ও দীন ও ভয়ার্ড প্রজার উপর ও 

তাহাদের ধর্মের উপর দৌরাত্বা করা কি ধর্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় 

খপ 



না... 1৮৯ আগ্রা তীর 2 00681 00 006 00055080 90116 গ্রন্থেও 

দেখা ঘায়, টায় গ্রাতপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় তিনি হিন্দু মৃলমান উভয় ধর্ম ও 
সম্প্রদায়ের কথা মনে রেখেই যুক্তিপ্রয়োগ করেছেন ; ৮3170586991) 
188 ০0010 01 110 06215 00166 01008 01 006 1011801657068 

81677120008 2190 ো০-9095 11035110208. 61£0108 00656 

01001050817065) 2110 91510080011 1018 1076 62061161106 ০0 
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11) 00০11)6) 00 620166 006 161161009 1)01101 01 111010810708081)8 

0: 006 50018 0৫ [21110005. ৬1726 0610690 07 06206 0 100100 

081) ছা 16900 00901) 8 10058100810 ভ1)0 15 81] 61016 50810661: 

6০006 01905090 0110 05 ০01000015108178 00 1217) আ1000 
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08010... ?”* ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবেশ আলোচনা- 
প্রসঙ্ষেও দেখা ঘায় রামমোহনের এই দৃিতঙ্গী অব্যাহত। তিনি সর্বদা স্মরণে 
রেখেছেন এ দেশ হিন্ুমুসলমাঁনের মিলিত নিবাস এবং এই ছুটি উপাদানকে 
স্নিগুগ তাবে মেলাতে পারলেই ভারতীয় জাতিগঠন সম্পূর্ণ হতে পারে। 

পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সম্ুখে প্রদত্ত তাঁর সাক্ষ্যে এ বিশ্বাস উজ্জলরপে 
প্রকাশ পেয়েছে যে দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গল নির্ভর করবে হিন্দু ও মুসলমান 
সম্প্দায়ঘয়ের সহযোগিতার উপর যে হেতু এদের বিশিষ্ট গুণগুলি অনেকাংশে 
পরদ্পরের পরিপূরক £ 116 7101380)0780808 816 01076 8০0০ 2170 

৫808016 0£ 686:001) 0080 006 1710008, 00৫৫ 06 1866 816 2180 

£6768115 080600 0£ 18000 820 01118070 1) 0061: 0000105- 

01611. |*১ সরকারী কাঁজে লোক-নিয়োগ সংন্রান্ত প্রশ্নে দেখা যায় হিন্দু 
ব্রান্মণ সন্তান রামমোহনের মন আশ্রর্যরকম সংস্কারমূক্ত | “6 006 1080%€ 

18আ-285858018 66116181]5 0000867% ?) সিলেক্ট, কমিটির এই ্রশ্থের 

উত্তরে রামমোহন বলছেন £ “1067 26 £656]]5 50 : 80016 0 

৮ 



006 710605 (01008817081) 18-855855015) ৪76 1062 01 83০1 0180 

[00100012150 100660, 0086 0065 0085 066 62005060 আ 100 006 

006 0৫ 8 1]গ আআ 06650058601 আর একটি প্রশ্নের 

(9190810 710% 005 1015 06 56160660 2000 06730153 01 ৪11 121161008 

5800 ৪170 01%1910158?) উত্তরে রামমোহন বলেন £ “91906 086 

01100109112 1383 10100600066] 80101018016] 05 006 14101)900- 

[0808118, 00 0010011176৩ 0015 01555) 006 855658015 8100010 5011 06 

86120600707) 21)006 01610, 10001 006 00061: 6185565$ 1718 1386 

8070160 006 52106 012811908001)9 2110 00০ 1$101)8100158 08158 

[08 196001006 16001501160 00 ০০-021866 100 (160,1৭৩ মোটকথা! 

দেশে তৎকাল প্রচলিত ফৌজদ্লারী আইনে যে মন্ত্ান্ত ও শিক্ষিত মুসলমানরাই 
তুলনায় অধিক পারদর্শা এ কথা রামমোহন তাঁর লাক্ষ্যে বেশ জোর দিয়েই 
একাধিক স্থলে বলেছেন ।* ১৮২৬ গ্রীষ্টাৰে জুরী আইনের বিরুদ্ধে 
রামমোহনের উদ্ভোগে ছু'শ-একুশটি স্বাক্ষর-সংযুক্ত যে আবেদনপত্র প্রেরিত 

হয় তাঁও হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রতিবাদ । স্থাক্ষরকাঁরীদের মধ্যে একশ 

ছাব্বিশ জন ছিলেন হিম্বু ও পঁচানব্বই জন মুসলমান ।'* সুতরাং হিচ্ু- 
মুসলমান উভয় অপ্প্রদায়ের সহযোগিতা ও মৈত্রীর পথই যে ভারতীয় 
জাতিনংগঠনের উপযুজ্ পথ রামমোহনের চিন্তায় এ লত্য ধর! পড়েছিল। জাতি 
হিনাবে ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমানের ঘোগ্যতার প্রশ্নেও দেখা! যায় তার কোনও 
হীনমন্ততা (10:610110 00025168) নেই। দিলেক্ট কমিটির পক্ষ থেকে 

তাকে “৬1080 08081110 0£ 10010580060 0 006 19085689? এই 

প্রশ্ন কর। হলে তিনি ছ্বিধাহীন উত্তর দিয়েছিলেন £ ৮065 10856 0১6 
8806 ০80861110 ০৫ 10300561960 83 87 0008: 015111560 

060016.1৫৬ বস্তুত আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তার ক্রম-অভিব্যজির ইতিহাসে 

রামমোহনের এই সুস্থ সামগ্রিক জাতীয় চেতনা! বিশেষভাবে ম্মরণীয়। কেননা! 
উত্তরকাবে শ্বদেশ আন্দোলন, চরমপন্থী আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের 
কোনও কোনও পর্বে একে সংকীর্ণ ও উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবোধের দ্বারা খণ্ডিত 
হতে দেখা গিয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের এই পর্যায়ে রামমোহন জীবিত 
থাকলে সম্ভবতঃ “ঘবে-বাইরে'র নায়ক নিখিলেশের মতই সাবধানবাণী উচ্চারণ 

ত্উ 



করতেন: “ভারতবর্ষ যি সত্যকার জিনিষ হয় তা হলে ওর মধো মুসলমান 

আছে। 
ভারতবর্ষের সভাতা৷ কৃষিভিত্তিক । এদেশের জনসাধারণের অধিকাংশ 

গ্রামবাসী ও কৃষিজীবী। এই বর্ণনা সাম্প্রতিক কালের পক্ষেও সত্য 
রামমোহনের সমকালীন ভারত সম্পর্কে তে আরও অনেক বেণী যথাযথ । 

জাতির মেকাতুত্বরপ দেশের বিশাল কৃষককুলের মঙ্গল চিন্তা রামমোহনের 
জাতীয়তাবোধ ও উদার মানবিক দৃষ্টির ভিত্তিম্বরূপ ছিল । বেষিক্কের কাছে 
ত্দানীস্তন ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি যে ম্মারকলিপি পেশ করেছিলেন ও 

পার্লামেন্টের সিলেক্ট. কমিটির সাঁমনে তিনি যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তার মধ্যে 

প্রকাশ পেয়েছে দেশের দারিদ্রালাঞ্চিত কৃষকের প্রতি তাঁর গভীর সহাম্থৃভৃতি। 
ইংরেজ প্রবর্তিত রায়তওয়ারি ও চিরস্থায়ী-_উভয়বিধ ভূমিবাবস্থার ফলে 
ভারতীয় কৃষকের অবস্থা যে উত্তরোত্তর শোচনীয় হয়েছে এ কথা তাঁর সাক্ষ্য 
তিনি ছবিধাহীন ভাবেই ঘোষণা! করেছিলেন ।** জমিদারের অর্থলিগ্গা ও 

শোঁষণ এবং রাজকর্মচারিবৃন্দের উৎপীড়নের হাত থেকে কৃষকগণকে রক্ষা 

করবার উদ্দেশ্ঠে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ুপারিশ 
ছিল। এ বিষয়ে কিছু নৃতন তথ্য বর্তমান লেখকের হস্তগত হয়েছে এবং মেই 
সৃত্রে দ্বিতীয় পরিশিষ্টে কিছু বিস্তারিত আলোচন করা হয়েছে; এখানে তার 

পুনরাবৃত্তি না করে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে, তিনি প্রস্তাব করেছিলেন 
কৃষকগণের উপর করের বোঝা আর না বাড়িয়ে তা চিরদিনের মত নির্দিষ্ট করে 
দিতে হবে £ ৮006 106 958610 8০060 0001) 0011708 00৪185 

10 96275 11951706 8080150 006 18107901060 00 83০609810] 006 

2011 10685060061) 06 181)05 00 00217 00 88086900101) 800 5 

81650888156 €5:800019 60 18155 106 16106 01 006 00010806018 60 

606 0000086 030551016 ৫6100, 006 ভাতে 16256 1 0818 00:00086 60: 

06106006006 002010010/ 01 006 06851205 95850100615 70০0 

170610100 205 1070161100155562 0৫6 1616 00 2105 016121706 10৪৮ 

802৫...” 1৫৮ অর্থাৎ রামমোহনের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেবলমান 
জমিদারের সঙ্গে নয়--রায়তের লঙ্ষেও হওয়া! দরকার। ভারতবর্ষের মত 

ক্বষিগ্রধান দেশে এইভাবে নিঃস্ব গ্রামীণ কৃবিজীবী সমাজের স্থার্থরক্ষার উপায় 
1টিও 



নির্দেশ করে রামমোহন ভবিষ্তৎ জাতিগঠনপন্থার ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন। 
নবগঠিত নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও গ্রামীণ কষকসমাজ সম্পর্কে তার এই 

ধারণার কথা মনে রাখলে বোঝ! মহজ হয় কি কারণে তিনি এদেশে 

ইউরোগীয়গণের স্থায়ী বসবাস বা 'কলোনাইজেসন' এর পক্ষপাতী ছিলেন। তার 

বিশ্বাস ছিল-_ইউরোপীয়গণের;উদ্ঘমশীল চরিভ্্ ও মূলধনের সংস্পর্শ পরোক্ষভাবে 
এদেশে একটি প্রগতিশীল মধাবিত্ত শ্রেণীকে দ্রুত সংগঠিত ও শক্তিশালী 
হতে সাহায্য করবে; এবং ভূমাধিকারীরূপে একটি ইউরোপীয় . সম্প্রদায় 
ভারতে প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের অবলহ্বিত বিজ্ঞানসমৃদ্ধ উন্নততর কৃষিপদ্ধতি 
এদেশের কৃষিকার্ধে নবযুগ আনয়ন করবে। ন্মরণ রাঁখা উচিত তিনি যোগ্য, 
উন্নতচবরিত্র ও স্থুশিক্ষিত ইউরোপীয় ও নিয়স্তরের অর্ধশিক্ষিত বেপরোয়া 

ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীর মধ্যকার পার্থকা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তার 

প্রত্যাশা ছিল ভারতে যদি ইউরোপীয় বসতি গুড়ে ওঠে তা৷ হলে বসবাসকারীবা 
পাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীভুক্ত হবেন ও তার] এদেশকে সম্পূর্ণ নিজের বলে গ্রহণ 
করবেশ। এ ন্বপ্ন অবশ্ত সফল হয়নি। কিন্তু মে যুগে এমন স্বপ্ন রামমোহন 

এক দেখেন নি; ডিরোজিও ও ততপ্রভাবিত নব্যবঙ্গ গোঠীও এই উন্নত শ্রেণীর 

'ইউরোপীয়গণের ভারতে বসতিস্থাপন বা “কলোনাইজেসন-এর স্বপক্ষে মত 
প্রকাশ করেছেন। তা ছাড়া ভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত ইউরোগীয়গণের মধো 
গুণগত বিভাগ-নির্ধারণের অভ্যাসটিও রামমোহনের সময় থেকে দীর্ঘকাল 

পর্যন্ত ভারতীয় চিন্তানায়কদের মধ্যে টিকে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে 
ববীন্দ্রনাথ কৃত “বড় ইংরেজ' ও “ছোট ইংবেজ'-এর পার্থকাও মনে পড়ে। 

এই পথে জাতীয় সংহতির ভিত্তি রচনা! সম্ভব হলেও একটি মূল সমন্তা 
অমীমাংসিত থেকে যায়। ভারতবর্ষের অসংখ্য গ্রা্কতিক ও সংস্কৃতিগত 
বৈচিত্র্য সত্তেও যে স্বতক্ষর্ত ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক দেশচৈতন্য ভারতবাসী 
বহুযুগ ধরে অন্তরে পোষণ করে এসেছে তা আদৌ রাষ্্রভিত্বিক নয়। তার 
যূল ব্যকিচৈতন্তের অতি গভীরে অবস্থিত। এই বোধটিকে জাগরিত রাখতে না 
পারলে ভারতবর্ষের পক্ষে পশ্চিমী "ছাদের জাতীয় রাষ্ট্রেরে আদর্শ তার 
যুগোপযোগিত! সত্বেও গুরতররূপে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নিজ জীবনের 
অভিজতা ও সাধনার দ্বারা ভারতীয় প্রক্কতির এই বৈশিষ্ট্য রামমোহন স্বয়ং 
ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন; আর সেই কারণেই তিনি নবযুগের 

৩১ 



দেশোপুলৰ্ধিকে এই পূর্ণতর ও গভীরতর ভিত্তির উপর স্থাপন করবার প্রয়াস 
হয়েছিলেন । ভারতবর্ষের ইতিহামে এমন প্রয়াম রামমোহনের পূর্বেও দেখা 

গেছে। আপাতদৃষ্টিতে ভারতবর্ধের অসংখ্য ধর্মমত ও ধর্মসম্্রদায়ের অস্তিত্ব 

ভারতবাসীর মধ্যে একটি মানসিক সমভূমি আবিষ্কারের পথে প্রধান বাধান্বরপ। 
এই সমস্যাটি প্রায় প্রতিযুগেই ভারতের চিন্তারাজোর নেতৃস্থানীয়গণকে বিব্রত 

করেছে- এবং প্রায় গ্রতিবারই ইতিহাসে আমরা এক-একটি সমাধান-সুত্রের 

ইঙ্ছিত পেয়েছি যার কোনটি প্রচ্ছন্ন, কোনটি বা ম্পষ্ট। উপনিষদের উদ্দার 

র্ষবাদ, এসিয়া-বিজয়ী মহাযাঁন বৌদ্ধধর্ম, সম্রাট আকবর উদ্ভাবিত দীন্-ই- 
ইলাহি, হিন্দু-মুসলমান ধর্মচিন্তার সমন্বয়ের ভিত্তিতে উদ্ভূত মধ্যযুগের ভক্তি- 
আন্দোলন গ্রভৃতিকে এর নিদর্শন গণ্য কর! যেতে পারে-_ যদিও সমাধান 

হিনাবে এর সব কটি লমান সফল বা! পূর্ণাঙ্গ নয়। রামমোহনের যুগে 
পূরবপ্রচলিত সাশ্প্রদায়িক ও উপসাল্প্রদ্ায়িক ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 
এদেশে নবোগ্যমে প্রচারিত শ্রষ্টধর্মের সংঘাত। বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর তর্ক-বিতর্ক 

ও কলহ-বিবাদ তখন প্রতিপদে ভারত-চেতনাকে খণ্ডিত করে চলেছিল। এই 

মত-সংঘর্ষ নিরোধে রামমোহন ছুটি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রথমটি 
হল সংগ্রামের । তিনি হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীীয় ধর্মশাস্ত্ ( তৎসহ সম্ভবত বৌদ্ধ 
ও জৈনধর্মের কিছু অংশ ) গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করেন--গ্রত্যেক 

ধর্মে কালক্রমে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও অন্ধ আচারের স্তূপ জমা হয়, কিন্ত 
প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মাঁনবসমাজে তেদ হুষ্টিকারী সে-সব অন্ধ বিশ্বাস 
ও সংস্কারের কোনও সম্পর্ক নেই। সমগ্র “তুহ ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন-এ এই 
ছিল তাঁর অন্ততম প্রতিপাস্ত। উত্তর জীবনেও ধর্মীয় রক্ষণশীললতা ও অর্থহীন 

আচারপরায়ণতাকে আক্রমণ করতে কখনও তিনি দ্বিধা করেন নি। ফলে 
সকল ধর্মের রক্ষণশীল গোষঠী তার উপর খঙ্জাহস্ত হয়েছিলেন । শোনা যায় 
রংপুরে অবস্থানকালে মুসলমান সম্প্রদায়ের এক ধর্মান্ধ অংশ তাঁকে হত্যার 
চেষ্টাও করেছিল। সতীদাহ উচ্ছেদ আইন পাশ হবার পরে বক্ষণবীল 
হিন্দুসমাজের সমস্ত আক্রোশ তার উপর পড়ে ও গু আততায়ীর ভয়ে তাঁকে 
সর্বদা কতখানি সতর্ক থাকতে হত মমসাময়িক 10178 911 পত্রিকা তাঁর 

বিস্তারিত বিবরণ দিপ্লেছেন।** জরথুষ্রীয় সম্প্রদায় তাকে কিরূপ হিং আক্রমণ 
করেছিলেন তার প্রমাণ থেকে গিয়েছে 'জবাব-ই-তুহ ফাৎউল্-মৃওহাছিদিন' 
৩ 



নাঁমক ফার্সী পুষ্তিকার পৃষ্ঠায়।* শ্বী্ায় মিশনারীদের সঙ্গে তাকে ভারতবামী 
হিন্মুমুসলমানের পক্ষ নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। বাঙলা 'ত্রাহ্মণ 
সেবধি' (১৮২১) ইংরেজি 106 73781)00017108] 107892156 ( প্রথম 

তিন খণ্ডের প্রকাশ ১৮২১) চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশ ১৮২৩ ) ও 40068] 00 076 

(0101501) 0011০ পর্যায়ের তিনখানি গ্রস্থ (প্রকাশকাল ১৮২০) ১৮২১ ও 

১৮২৩) এই উপলক্ষে রচিত। এই সব বাদাহ্বাদের ভূমিতে রামমোহনকে 
দেখা যায় সংগ্রামী সংস্কারকরূপে। এ ক্ষেত্রে তিনি যুক্তিতর্কের শাণিত অস্ত্র 

প্রয়োগ করে ধর্মবিরোধের মৃলম্বরূপ অন্ধবিশ্বাস ও প্রাণহীন আচারের বাঁশিকে 
বিশুদ্ধ আধ্যাত্বিকতার অঙ্গন থেকে দূর করতে উদ্যত। কিন্তু এর পরিপূরক 
তাঁর একটি দ্বিতীয় ভূমিকা আছে। এটি হল সমস্য়াচার্ধের,_ধর্ণ ও 
আধ্যাত্মিকতাকে সকল সম্প্রদায়ের মিলনভূমি রূপে কল্পনা এই দৃষ্টিতঙ্গীর 
বৈশিষ্ট্য । এই সমন্বয়াদর্শ রূপায়িত করতে বা'মমোহনের দীর্ঘ সময় লেগেছিল। 
তরুণ বয়স থেকে তিনি স্তার অধ্যাত্ম-জিজ্ঞানাঁর উত্তর খুঁজেছেন শানে ও 
জীবনের অভিজ্ঞতায়। অবশেষে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্ে তিনি স্থাপন করেন 

্রাহ্মসমাজ বা! ্ রহ্ষদভা। ১৮৩০ রষ্টা্ধে রচিত এই প্রতিষ্ঠানের গ্ঠাসপত্রে*১ 
এর আদর্শ ও লক্ষ্য দক্বন্ধে যেবিবৃতি আছে দেখানে বলা হয়েছে, ত্রাঙ্গ- 

সমাজের উপাসনাগৃহ জাতিধর্মসম্্রদায়নিবিশেষে সর্বসাধারণের জন্য উম্মুক্ত 
থাকবে; এখানে একমাত্র অন্ত, অচিস্তয, বিকাঁররহিত, অক্ষয়, অবিণাশী 

বিশ্বন্ধাণ্ডের হ্ষিস্থিতিপ্রলয়কর্তা পরমেশ্বরের উপাসনা হবে; কোনও 

বিশেষ সাম্প্রদায়িক চিহ্ন বা গ্রতীক উপাসনায় ব্যবহৃত হবে না বা কোনও 

চিত্র, মুক্তি ব৷ প্রতিমুতি এখানে স্থান পাবে না; এবং উপাসনাকালে কোনও 
সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবদেবী, ধর্মশান্্ বা ধর্মগুরুর নিন্দা করা এখানে 

চলবে না। ধর্মচিন্তা ও উপাসনাঁপদ্ধতিকে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক 

বিশিষ্টতাঁর উধ্ব এক সামান্ত ভূমিতে স্থাপনের প্রয়াস এখানে স্পষ্টই লক্ষ্য করা 
যায়। যদি বিভিন্ন ধর্মসম্পদায়ভুক্ত মানুষকে এই উপাসনামন্িরে প্রবেশ 
করবার সময়ে তাদের নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মত ও আচার ত্যাগ করবার 

অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করতে হত, তবে আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা! করেও আত্মিক 
এক্যতূমিতেউপনীত হবার চিরস্তন ভারতীয় আদর্শ অবস্থই স্ষু্নহত। কিন্তু 

রামমোহনের, স্রাঙ্গদমাঁজ সমবেত উপাসকগণের কাছে এই জাতীয় আধ্যাত্মিক 
ঘ ৩৩ 



সমীকরণ দাবী করে নি। হি, মুসলমান, গরীষ্টান ও অত্যান্ত ধর্মসম্্রদায়ভূজগণ 
নিষ্ঘ মতে প্রতিঠিত থেকেও জড়পুজা, স্থুন ও ,নিরর্ঘক ক্রিঘাকর্মের স্তর 
(প্রত্যেক ধর্মের এতিহাঁদিক অভিবাক্তিতে যেগুলি মূল অধ্যাত্মচেতনার 

চতুর্দিকে প্রনিপ্ত) অতিক্রম করে যাঁতে বিশুদ্ধ সার্বভৌম আধ্যাত্মিকতার 
ভূমিতে মিলিত হতে পারেন_এমন একটি পরিবেশ ও স্যোঁগ স্থটি করাই 

আদৌ ত্রাক্মমমাজের লক্ষা ছিল। রামমোহন হ্বয়ং বিগ্রহপূজা ত্যাগ 
করেছিলেন__কিন্তু তাঁর মত জোর করে তিনি কাঁরও উপর চাপিয়ে দেন নি-_ 
এমন কি নিজ পুত্রদ্ধয়ের উপরও নয়। প্রীর্থনাপন্ (১৮২৩; এর ইংরেজি 
সংস্করণ [7017916 90866501025 00 1019 00980051061) ছা1)0 061165৪ 

11) 0)6 076 106 30৫ এক সঙ্গে একই সময়ে গ্রকাশিত হয়েছিল ) শীর্ষক 

পুস্তিকায় তিনি দেশী বিদেশী সকল ধর্মসন্প্রদায়ের প্রতি মতভেদসত্বেও অকৃত্রিম 

সৌহার্দা ও গ্রীতিপূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত করোছন। ব্রান্মমমাজের প্রথম পর্বের 
উপাসনাতে সর্বসশ্রদায়ের মান্গুষ যে উপস্থিত থাঁকতেন তাঁর উদাহরণস্বরূপ বলা 
যেতে পারে, মাঝে মাঝে এখানে স্তবগাঁনের ভার দেওয়া হত ফিরিঙ্গী ও 

মুঘলমান বালকদের উপর।*২ এই ভাবে উপাসনার হিন্দুধর্মসন্মত কাঠামো 

বজায় রেখেও আধ্যাত্মিক মার্গে এক মিলনভূমির কল্পনার মাধামে রামমোহন 
ভার ভারতচেতনারই এক গভীরতর ভূমি অন্বেষণ করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা 
সম্পর্কে বিপিনচন্ত্র পালের মূল্যায়ন যথার্থ ঃ “জীবের মকল অঙ্গ যদি নষ্ট 
হুইয়৷ একমাত্র অঙ্কে পরিণত হয় তাহাতে যেমন সে পঙ্গু হইয়া পড়ে সেইরূপ 

জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাঁতিসকল যদি একাকার হইয়া যায় তাহা হইলে বিশ্বমানবও 
পঙ্গু হইয়া! পড়িবে। রাজা রামমোহন এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াই ভারতবর্ষের 
ভিন্ন ভিন্ন সমাজ, ধর্ম এবং সাধনাকে ভাঙ্গিয়। চুরিয়া এক ছাচে ঢালিয়া নৃতন 
করিয়া গড়িবার চেষ্টা কয়েন মাই। হিন্মুকে তিনি হি্দু রাখিয়া বড় করিতে 

চাহিয়াছিলেন, মূসলমানকে মুসলমান রাখিয়াই বিশ্বমানবের অভিমুখী করিতে 
চাহিয়াছিলেন, খ্রী্টায়ান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবল্বিদিগকে নিজ 

নিজ সিদ্ধান্ত এবং সাধনে স্ুপ্রতিচিত রাখিয়াই সেই সকল সিদ্ধান্ত ও মাধনের 
মধ যে মনাতন নত্যের ও কল্যাণের ধাঁ! প্রবাহিত, যুগে যুগে সাধক এবং 

সিদ্ধ মহাঁজনপরম্পরায় যেসত্য ও কল্যাণের আশ্রয়ে নি্গ নিজ জীবনে সিষিলাভ 

করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়াই নিজেদের সাশুদায়িক ধর্মকে 
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উদ্দার বিশ্বধর্মের প্রতি উন্মুখ করিতে চাঁহিয়াছিলেন।"''মেই মহামিলনক্ষেত্রের 
পথ গড়িয়! তুলরিবার আশাতেই রাজ। 'বক্ষমতাঁ'র প্রতিষ্টা করেন ।”' ভারতবর্ষ 
আপনার বৈচিত্র্যে একটা স্ষুত্র বিশ্বের মতন ।*"এখানে বহু ভাঁষা, বন্থ ধর্ম, বহুবিধ 
সামাজিক রীতিনীতি বছ আচাঁরপদ্ধতি, বহু সাধন! এবং সভ্যতা আসিয়া 
মিলিয়াছে। এই ভারতে যদি এক মহাঁজাতি প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহ! হইলে 

এই সকল বৈচিত্র এবং বৈষম্যকে যথাযোগাভাবে বজায় রাখিতেই হইবে ।.*. 
আধুনিক জগতে ভারতবর্ধকে স্থগ্রতিঠিত করিতে হইলে তাহার এই প্রকৃতিগত 
ধর্মান্থরাগকে নষ্ করিলে চলিবে না! ধর্ম যেখানে সংস্কারবন্ধ হইয়া নিজের 
প্রাণতা হারাইয়াছে মেখানে তাহাকে সংস্কারমৃদ্ত করিয়া সজীব করিতে হইবে; 
যেখানে সংকীর্ণ হুইয়। পড়িয়াছে সেখানে উহাকে উদার হইতে হইবে, কিন্ত 
ভারতের ধর্মপ্রাণতাকে নষ্ট করা তো দূরের কথাঃ উপেক্ষা করিয়াও একটা 
জাঁতিগঠন করা সম্ভব নহে। আর অন্যদিকে হিন্ুকে মুসলমান কিংবা 

মুঘলমানকে হিন্দু অথবা হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কে শ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া 
এবং জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি সংখ্যালথু সম্প্রদায়কে সেই সংঘভুক্ত করিয়া ভারতে 
একটা ধর্মের গ্রতিষ্ঠা করাঁও সম্ভব নহে।.*অন্পক্ষে এ সকল ধর্ধের মধো যে 
ভেদ ও বিরোধ আছে তাহার তীব্রতা যদি নষ্ট না হয়, তাহা হইলেও হিন্দু 
মুসলমান খ্রীরীয়ান প্রভৃতি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধমাবলখিগণ পরম্পবের সঙ্গে 

সন্িলিত হইয়া নিজ নিজ মমাজের এবং সমটিভূত ভারতীয় জাতীয় জীবনের 
কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ঘত! ও সম্প্রদায়ে 
সম্প্দায়ে যে বিরোধ আছে তাহ! দূর না হইলে ভারতে আঁধুনিক আদর্শে একটা 
নৃতন জাতির পত্বন কিছুতেই হইতে পাবে না। রাজা ইহা! প্রতাক্ষ 
করিয়াছিলেন। এবং ভারতের জাতীয়তাঁর মূল অন্তরায় দুর করিবার উদ্দেস্টেই, 
মনে হয়, তিনি তাঁহার ব্রদ্ষসতা'র প্রতিষ্ঠা করেন।-.ধর্মে ধর্মে যে ভো-বিরোঁধ 
তাহা বহিবিঙ্গের ; আচার-বিচারের সাধন অতি নিয়ন্তরের ।*হিন্মু মুসলমান 
গ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের চিন্তানায়ক ও উদার মাধকেরা পরম্পরের সঙ্গে মিলিত 

হইয়! যাহাতে একে অন্থের ধর্মের অস্তরিহিত সত্যের ও কল্যাণের সন্ধান পাইতে 
পারেন এবং সেই সন্ধান পাইয়া একে অন্তের ধর্মকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে 

পারেন ইহাই রাজার 'রদ্ধভা? প্রতিষ্ঠার নিগুঢ় উদ্দেশ্ত মনে হয়।"''এইরপে 
ভারতের জনমমুদ্রের ধর্ম ও আচারগত ভেদে ও বিরোধের অন্তবায়কে ক্রমে ক্রমে 
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দুর করিয়া! এ সকল ভেদের ভিতর দিয়াই ভারতবর্ষে একটা বিরাট জাতীয় 
একতার গ্রতিষ্ঠা করিবার আশাতেই মনে হয় রাজ! তাঁহার 'ব্ম-সভা'র প্রতিষ্ঠা 
করেন।”** উত্তরকালে প্রধানত মহধি দেবেন্দ্নাথের যুগ থেকে ব্রান্ষধর্ম ও 
্রাঙ্মসমাজ যে প্রতিষ্ঠানগত রূপ ধারণ করে তার প্রর্কৃতি রামমোহন পরিকন্নিত 
'বরাঙ্মসমাজ' বা দ্ধভা” হতে মৌলিকভাবেই ভিন্ন। হষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়ে 
কিছু বিস্তারিত আলোচনা কর! হয়েছে। 

রামমোহনের জাতিগত এঁক্যচেতনার একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উপসংহারে 
উল্লেখ না করলে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ভারতবর্ষে জাতি ও রাষ্ট্রের 
সংগঠন বিষয়ে তাঁর সুম্পষ্ট ও মৌলিক চিন্ত| ছিল এবং এর গভীরতর ভিত্তি 
হিসাবে ধর্মাশ্রয়ী ভারতবর্ষের নান! বিচিত্র ভাবনাধারার একটি আত্মিক মিলন- 
ভূমি রচনার পরিকল্পনাও তিনি করেছেন। রামমোহনের চিস্তাধারাকে 
কাঁলানুক্রমিকভাবে অন্সরণ করলে দেখা যায় এই ভারতচেতনাই তাঁকে ত্রমশঃ 

উত্তীর্ণ করেছিল বিশ্বচেতনায়। একদিকে তীর ব্রহ্ষবাঁদ সর্বপ্রকার ধর্মীয় 
আচারগত সংকীর্ণতা থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল, অন্যদিকে ছিল সমকালীন 
পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের দীক্ষাঁ।: তাই কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদের পরিধির 
মধ্যে তার চিত্ত শেষ পর্বস্ত আবদ্ধ থাকে নি। ১৮৩১ গ্রীষ্টাব্ে ইংলগ্ড থেকে 
ফ্রান্সের ত্দানীস্তন পররাষটন্ত্রীকে লিখিত তার পত্রথানিতে এই মনোভাবের 

উজ্জল প্রকাশ লক্ষ্য করা যাঁয়। সেখানে তিনি পৃথিবীর দেশ ও জাতিসমূহের 
মধো মৈত্রীস্থাপনের জন্য একটি জাতি-সংঘ স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন ও এই 
প্রসঙ্গে তার যে উ্ভিটি চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য তা এই: 
৮615 100 £60618115 801010600১8 00016118100 0015 09? 

01010198560 50100301) 821)56 23 611 85 2০০0806 08000610108 0£ 

8০1611060 16888101) 1620. 00 006 00000108013 0086 811 1008011770 

82 0106 8686 £21001]5 01 10101) 10010761008 80005 810 01065 

65150) 816 0015 5811005 01:2100165, [76006 01111810606 006 
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18০.” 1৬৪ রামমোহনের ভারতচিস্তা এই তাঁবেই বিশ্বমানবিক চেতনার সঙ্গে 

নিজেকে সমন্বিত করবার প্রয়াস পেয়েছিল। মনে বাঁখতে হবে ইংল্ড বাসকালে 

যখন তিনি এই উদ্ধি করেন_-তখন তিনি সর্বতোভাবে শ্বদেশ-সেবায় নিযুক্ত । 

প্রিভি কাউনমিলে সতীদাহবিরোধী আইন উচ্ছ্েকয়ে ভারতীয় রক্ষণ ণীলগণের 

আবেদনের বিরুদ্ধে জনমতসংগঠন, ইন্ট, ইত্ত়াি কোম্পানীর নৃতন সনদে 

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কল্যাঁণস্চক ধারা সংযোজনের প্রচেষ্টা, মুঘলদমা্টের 

ভাতাবৃদ্ধির প্রয়াম ইত্যাদি বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর দেহমনের শক্তি 

অনবরত ক্ষয় হচ্ছে। এই দেশাত্মবোধের মধা থেকেই তাঁর বিশ্ববোধ প্রন্থত_ 

দুইএর মধো সামগ্রশ্মাধনই তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। খণ্-ছিন্-বিশ্ষিগ 

তার্তবর্ধকে তিনি জাতীয় চেতনায় উদ্ধদ্ব করবার চেষ্টা করেছেন কিন্ত 
সেখানেই তীর চিন্তার গণ্ডী টামেন নি। শেষ পর্যন্ত জাতীয়তার ভূমিতে দৃঢ় 
গ্রতিঠিত থেকেও সে চিন্তা জাতীয়তার সীমানা অতিক্রম করে উত্বীর্ঘ হয়েছে 

'বিশ্বমানবের মিলনপ্রাঙ্গণে | 

প্রমাগপঞ্জী £ 
১. বিবিধ প্রবন্ধ । £ভারত-কলঙ্ক-ভারতবর্ধ পরাধীন কেন ?। উদ্ধত অং"শ ঘুক্ত একটি 

পাদটাকায় লেখক শ্পষ্ট বলেছেন, «এই প্রবন্ধে জাতি শবে 28028110 বা! ৯০2, বুঝিতে 
হইবে।” 

ই, বিঞু পুরাধ £ ২, ৩. ১৭ (জীবানন বিভাস।গর কৃত সংদ্বয়ণ, পৃঃ ২৬০ ) 
৩, বাযুপুরাণ ; ৪৫. ৭৫-৭৬ (বঙ্গবাসী সংন্ধরণ পৃঃ ২২৯) 
৪, মার্কতেম্ পুরাণ ৫৭, ৫৮ (নিরপেক্ষ ধর্ম-সঞ্চারিণী সভা! সংশ্যরণ পৃঃ ৯১) 

৫, অর্থশান্্রঃ ৯. ১: দেশঃ পৃধিবী। তন্তাং হিমবৎসমৃদ্রান্তরমদীচীনং যোজন. 

সহস্রপবিমাণং তির্ধক চক্রবতিক্ষত্রমূ।! (গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, 

পৃঃ 8৫)। কেউ কেউ এই অংশের 'তির্বক শব্টিকে “অতির্যক, পড়েছেন। আমি গণপতি 

শান্্ীর “তির্যক' পাই এহণ করেছি। উক্ভিটিকে বৃষবার পক্ষে এই 'পাঠই অপেক্ষাকৃত 

উপযুক্ত বলে মনে হুয়। 

৬, কাব্যমীমাংসা, সপ্তাশ অধ্যায় £ 'ততেদং তারতং বর্ষমূ। অন্য চ দব ভেদা:।'” 

পঞ্চশতামি জলং পঞ্চ স্থলমিতি বিভাগেন প্রত্যেকং যোজনসহমাবধয়ে! দঙ্গিণাৎযমুদ্রাদস্রি- 

রাজ হিমবস্তং যাবৎপরন্পরযগম্যান্তে। তান্েতানি যে! জমমতি ম সম্াডিত্বাচতে। কুমাধা- 

পুরাৎ প্রভৃতি বিলুগরোহ্বঘি ঘোজনানাং দশশতী চক্তবতিক্ষেত্রম। তাং বিজামানশক্র্ী 

ভবতি।, (গাইকোয়াড় সংস্কৃত সিরিজ--দালাল ও শাহী সম্প।দিত সংগ্যরণ পৃঃ ৯২1) এই 
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প্রসঙ্গে অধ্যাপক দীনেশচন্ত্র সকার প্রণীত 58/0168 77 098 060£670 ০480167807৫ 

7460159011704 ( প্রথম সংস্করণ, ১৯৬, ) গ্রন্থের '08078:81-0858) শীর্ষক সুলিথিত 

অধ্যায়টি পঠিতব্য। প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা ও অনুশাসনাবলীর প্রায় সমপ্ত প্রাসঙ্গিক 
সাক্ষাপ্রমাণ এখানে নিপুণভাবে একজ কর! হয়েছে। 

খ. নুত্তর দিকায়-__পালি টেকদট্ সোসাইটি সংস্করণ, চতুর্থ থণড, পৃঃ ৯, ঃ 
চকৃকবতী অন্ং রাজ! জদুলওস্ম ইস্সরো 
মু্ধাভিসিতে| খত্তিয়ে। মনুস্মাধিপতী অং । 
অদণ্ডেন অন্ত ধেন বিজেযয পঃবিং ইমং 

অসাহসেন ধন্নেন সমেন মনুসাসিয়া 

ধশ্মেন রজ্জম্ কারেত্বা অন্মিং পঠবিমণ্ডলে। 

এক্ষে রে জদুখণ্ডের এট অধিপতিকে পৃধিবীয অধীশ্বররূপেই বর্ণনা করা হয়েছে বটে.-কিপ্ত 
একচ্ছ্র রাজাদের সম্পর্কে এমন অতিরঞ্জিত উত্ভি প্রাচীনকালে প্রধাগত ছিলি। সম্রাট 

অশোকের রাজ্যের আয়তন ছিল পুরে ও দক্ষিণে অল্প কিছু কিছু অংশ বাদদিয়েসমগর 
ভারতবর্ষ। এই সাম্রাজ্য তার এক শিলা-লেখে জদুদ্বীপ নামে উদ্লিধিত হয়েছে। তা সত্বেও 

ধোলিতে প্রাপ্ত ডার পঞ্চম মুখ শৈলানুশাসনে তিনি পরোক্ষভাবে বলেছেন ভার শাসনক্ষেত্র 

সম পৃধিবী (এ ইয়ং ধংমনিদিতে তি ব ধংমাধিখানে তি ব দানসযূতে ঘ সব-পুঠবিয়ং ধংমযুত্তসি 
বিয্লাপট| ইমে ধংমমহাযাত। )। 

৮. ্রষ্টবা 17144] 81499017107) 014 01100 10695, মোলবা ওবেছুল্।"আল 

ওবেদ কৃত ইংরেজি অন্নববাদ, পুনম্ণ, কলিকাত। ১৯৪৯, ভূমিকা। 

৯, 0০1198, 2. 497 

১০, রামমোহনের তিব্বতত্রমণের এতিহালিকতায় কেউ কেউ লল্দেহ প্রকাশ করে 
থাকেন। প্রনঙ্গটির বিস্তারিত আলোচন| সম্পর্কে ত্ষ্টব্য 0০1198 28, 19-19। রামমোহন 
তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ডঃ লান্ট কাপেন্টারের কাছে স্বয়ং ছু'বার ার তিববত-ত্রথণের কাহিনী 
বলেছিলেন-_একবার লণ্ডনে, আর একবার ব্রিস্টলে (দ্রষ্টবা, লান্ট কর্পেক্টার-4& £6% ০ 

074 7200%5. 00105 07৫ 01001261 ০ 8101, 12117011770) 1700000 8৫ 

8718801, 1839, 00, 101-_09, বিশেষতঃ ১০২ পৃষ্ঠায় সংযোদ্িড পাদটীক1)। কালক্রমেয় দিক 
দিয্নে বিচার করলে মনে হয় ১৭৮৮ থেকে ১৭৯০ পর্বস্ত তিন বছময় ব! এই পর্যের কোনও ভাগ 
রামমোহনের পক্ষে তিববতে অতিবাহিত কর! অসস্তব ছিল ন!। 

১১, অষ্টব্য 165 ৫74 0০00%/1405 2, 199, 166) 169) 259 বারাপসীর সমকালীম 

কমিশনার দফতরের লথিপত্র থেকে সম্প্রতি জান! গিয়েছে ২৮০৩ ্রষ্টান। রাষমোহন 

বারাপনীতে সরকারী কর্মে নিযুক ছিলেন (তষ্টধ্য 2০10৫80. £19)। 
১২, আ্টব্য 0০1188 20, 89-80+ রামনোহনের ভূটাম-পরিঘর্শনের একটি অভিরিক্ 

প্রমাণ পাওয়! যায় “জবাব্-ইন্ছৃহ ফাখ-টনূ-মুওহাহিদিন? নামক সমকালীন ফারসী গ্রন্থে। 

জবা পরিশিষ্ট-$। 

১৮ 



১৬, মৌতাগ্যন্তমে রামযোহনের হিনী ও উর্র্ণরচনার নিদর্শন অল্প কিছু কিছু পাওয়া 

গেছে। ভার হিলী লিখন শৈলী সম্পর্কে ডটধ্য পঞ্ডিত হাজারি প্রসাদ ছ্িবেধী “হিন্দী ভাষায় 

রামমোহন? 1.6 74191 ০01 81007) 1704 ; 70111)018) 0614তা/09 00076101000 

1101/1 28, 00, 488-69। উদ রচনার নমুনা সম্পর্কে ভরষটব্য গারস| ত তাসিকে লিখিত 

ভার উপত্র--পরিশিষ্ট-+১। বলা বাছুল্য এই ছুই ভাষাতেই তিনি অনর্গল কখোপথন 

করতে পারতেন । ঠার দক্ষিণ ভারতীয় ভাষ! শিক্ষা বিষয়ে একটি শ্রুত কাহিনীর উল্লেখ 

করেছেন জীবদীকার নগেন্্রনাধ চট্টোপাধ্যাষ (নগেঞ্রনাথ পৃঃ ২৬৯)। নগ্ত বামমোহনের 

মত ছিল, কোনও দেশের অস্তরঙ্গ পবিচয় লাভ করতে হুলে সেধানকার ভাষা উত্তমরাপে শিক্ষ] 

কর! একান্ত আবগ্বক। ফ্রাজে আল্পকাল বাস করেই তিনি ইংলঙে ফিরে গিয়েছিলেন. 

কারণ তধন পর্বস্ত করামী তায! ভার পাকাপাকি আয়ত্ত হ্য়নি। ফরাসী ভাষ! ভাল করে 

শিখে নিয়ে তার দ্বিতীয় বার ফ্রা্ে যাবার ইচ্ছ। ছিল এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি রীতিমত ফরাসী 

চর্চাও গুর করেছিলেন । (ভষ্টব্য, ৩১ জানুয়ারী ১৮৩৩ মিঃ উড.ফোর্ডকে লিখিত তার পত্র। 

0০182 848) । অকাল মৃত্যুর ফলে এই আশ পূর্ণ হয়নি। 
১৪, 0০011860498 

১৫, ভষ্টবা। ১৮১৬-১৭ ব্ী্টাবেব কোনও মধয়ে ইংলঙে জন্ ডিগংবীকে লিখিত রাম- 

মোহনের পত্র--0০116 7. 721 ১৮১৭-১৮ হানে লেঃ কর্ণেল ফিৎস্ক্লারেন্দের কাছেও 
রামমোহন তার ইংলও গমনের ও সেখানকার কোনও বিশ্ববিালয়ে ছাত্র হিগাবে যোগদান 
করবার সংকয্ের কথ। প্রকাশ করেছিলেন (জবা 18. 001. 7া16801816006 5104774] ০ ৫ 

70/66 80055 17012 01/08% 2924 10 87814707076 10862. 57৫ 0 06 ১৩৫1 

1817 010 16 22817171601 1818, 15004051819, 0, 107 )। 

১৬, ১৭ অক্টোবর ১৮২২ রেভাঃ জ্যারেড স্পার্কসকে লিখিত এক পত্রে রামমোহন 

লিখছেন £ 181১8111051] 0:0810160 ₹1815 410687709 20 18945 | ষ্টবা। 21৫1 

086 0170 7765600৮09৮ 596, 1976 (5০101 2.7 ম০ 178) 0. 261 

১৭, রামমোহনের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে তার প্রাক্তৰ একাত্ত-সচিব গ্তাওফোর্ড 
আর্নট লগুনের 'এধোনউম? পত্রিকার & অক্টোবর, ১৮৩৩ সংখ্যায় যে "স্মৃতিকথা? লেখেন তাতে 

তিনি বলেছেন; 456:8182) (09 ০082৮ 18750886 ০1 69০ 89৪৮ 106 8006৮ 6৪ 218 

75011051 800809 1.১ অস্ত্র এ প্রবন্ধে রামমোহনের ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে তিনি আরও 

বলেছেদ ; **10 1688:4 60 015 1169787রে 965510039088) 06 স৪৪ 80010810860 29016 

0:1988 18) 060 180898889 ১ 98090:18) 47810) 66151805 121009888055 9508517 

[708119) [73৩১067, (028600 15610 80৫ [76000 0006 ৮স০ 8286 26 সা০16 67161 

08117 ৪৪ ৪ 80018: 69 00176) 10060) 0165 50৫ 81500050680 80৫ চাঃ০6৪ 

79898171109 (009 618068, 05:05708) 1088 5650868 07 :880808 ৫3৫ 00$ 836906 1009) 

৮7০5৫ 8১০ ০:1815815 ০৫ 806 001156180 8011059358) 50৫ 10 609 18)6 6০ 0% 

50০716289 রও 208501]7 100:5 1300166৫) 8০98 (0 8৮০দ 18 92788716 

৩৪ 



1700887 16 0087 ০6 008108 608) 109 1780. 88:100817 18801060 0156 ৪৮৩৫5 ০01 [75061 

15 655 0185908 36: | জেম্স বাকিংহাম ইংলগের সমকালীন পত্জিক। গুণ 71071: 

76১081609 ০ 71,5010£9 ৫70 06,661 17619105-এর অঙ্ঠানশ থে ১৮১৮ সালে 

যামমোহনের সঙ্গে ঠার প্রথম পরিচয় সম্পর্কে লেখেন। 'ধ্ত 856 008118 000%31888100 

10 10100 588 10 &18010 605৮ 08108 62691180081 15080886 20086 1&001118£ 6০ 

106, €00 008 00108 ৪6 0186 6086 09 82006 08118) অ100 9559 ৪00 29900. 

(পুনমঙ্রিত 14067) 76918421510) 1982 0. 98101 

১৮. রামমোহনের সংহত রচন! যা পাওয়। গেছে সেগুলি এই; (১) উৎদবানল 

বিদ্তাধাগীশের সঙ্থিত' খিচার গীধক তিনধানি সংন্ৃ্ঠ পৃথ্তিক1 (১৮১৬-১৭) , (২) “দৃরদণ্য 

শান্ীর সহিত বিচার, এর সংন্কত অংশ। (বাউল।, হিন্দী ও ইংবেঞজি ভাষাতেও এটি 

প্রকাশিত হয়েছিল (৮২*))) (5) “গাযত্রা! ব্রন্মোপাসনাবিধানম্ (বঙ্গানুবাদ সহ) 

(১৮২৭)। 

১৯. ষ্টবা 350186 300165 17 0 416:0746 1040 ০] 1) 1০0৫0071879, 

0. 1171 

২০, 11176 স1061 19106000618 00010610110 8৮ 018 081067; 110086, 0881 

0819088। 0716 6%901708 ৪১006 86500 ০% 01008॥ 01081706 & 0150089 9181) 006 ০01 609 

101107978 01 73001), 120 090860 (109 631868008০1 & 0616. 10106 13818 1184 

52805 606 ৮17016 ৫৪] 10 006 6006:059187 'া187)006 88020108102 1000) 2986 02 

29179811062) 800. 191080106 10016 10 900106108 0179 80061866180 10 6110100)108 

০0৮৪1 ৪ 1)0700160 10018608 £,,.১ 98001070 47108 11) 0069 /5110676৮ 090৮6 

&) 1898 । 

২১, ভ্রষ্টবা [9078:0275/01) 0016 8701110 3011) 08100865 1879, 0. ৪8, 

২২, গ্রস্থাবলী ৪, পৃঃ ২৭। 

২৩, শিক্ষিত সমান বহিভূতি লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত ভারতীয় অধাত্মসাধনার কোনও 

ধার! রামমোহদকে আকর্ষণ করেছিল কি? এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক তুষার চট্টোপাধ্যায় 
কলিকাতার ও নিকটবর্তা নিয্নগাঙ্গেয অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত "কঠাভজ) নামক সাধকগোঠীর 

প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকধণ করেছেন। এরা ঈশ্বরের কোনও বিশিষ্ট নাম শ্বীকার করেম 
না--সাধারণত তাদের উপাসনা! ও সঙ্গীতে ঈশ্বরকে “কর্তা? বলে উল্লেখ করে ধাকেদ। 

এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গুরু আউলে ব! আউলেটাদ (যোড়শ-সগ্ডদশ শতাবী)। এদের 

উপারদায় জাতিতেদ ব! স্ত্ী-পুরুষতেদ অন্বীকৃত এবং প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগমার্গের 

কিছু কিছু ক্রিয়া এদের সাধনপ্রপালীর অন্ততূত্ি। সঙ্গীত এদেষ উপাসনার একটি 
প্রধান অঙ্গ । অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত কিংবদন্তী অনুলারে রামমোহদের সঙ্গে 
লমকালীন এই সাধক-সন্প্রদায়ের ঘোগাযোগ ঘটেছিল। অগ্টাগশন্টসবিংশ শতাবীয় 

কলিকাতার সন্্াত্ত শিক্ষিত সমান্ভুপ্ত কেউ কেউ যে এই সম্প্রদায়ের মাধন-্পরণালীর 



রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এমন প্রমাণ আছে। উত্তরকালে ব্রাহ্মদযাজের মেতৃগ্থানীরগণের 

মধ্যে উমেশচন্র দত, বিজয়কুঞ গোস্বামী, নগেম্্দাখ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে সাংনসৃত্র 
কর্াতজ-সন্প্রদায়ের কোনও সাধকের যোগ স্থাপিত হয়েছিল বলে জাম! ঘায়। অধ্যাপক 

চট্টোপাধ্যায়ের অনুসন্ধানের ফলে যদি রামমোহনের ঈঙ্গে এই সম্প্রদায়ের যোগাযোগ 
সম্পর্কে সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়! যায়, তবে রামমোহদের আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাস- 
চর্চায় মিঃসন্দেহে একটি অতিরিক্ত মাত্র যুক্ত হবে। 

২৪, 01151 70118 2৮ [ড় 20, 112. 

২৫, 27815) ৮7015 ৮ 2 5, 117 ত্রাঙ্ষগসেবধি-তৃতীয় সংখাগ্রস্থাবলী-৫ 

পিং ২৯। 

২৬, 001166 0, 298, রি 

২৭, 7781151% 70115 5৮, 17 0,140, 

২৮, মেকলের ২ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ তারিখের শিক্ষাবিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ মগ্গুব্যলিপি।--প্টব্য 

17, 98810, 561600075 0) 0080000761 [6০015 8: ]) 1781-1889 (08109668$ 

1990) 2, 116. ূ 

চক, 71081655%6 1/10961165 ০, 109, 0. 990. 

২৯, অধ্যাপক ভবতোধ দত্ত সম্পাদিত “বদ্ধিমচন্ত্র প্রণীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনটরিত 

ও কবিত্ব' (কলিকাত| ১৯৬৮) পৃঃ ২*৫-৯০৬-এ উদ্ধত। এর বাঙ্ল! সংন্বরণের জন 

্টবা, ব্রজেন্ত্রনাথ বঙেযাপাধ্যায়, সংবাদপঞ্জে সেকালের কথা, (চতুর্থ সংস্করণ) দ্বিতীয় 
খণ্ড, পৃঃ ৫২। 

৩০, অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহ্যি দেবেন্রমাধ ঠাকুর, (ইয়ান প্রেস, এলাহাবাদ 
১৯১৬) পৃঃ ৩০-৩১। 

৩১, ডষ্টব্য £ 'প্রার্থনাপত্র' $ “্দশনাম| সন্যাসিদের মধ্যে অনেকে এবং গুরু মানকের 

সম্প্রগায় ও দাদবপন্থী ও কবীরপন্থী এবং ষন্তমতাঁবলম্ি গুভূতি এই ধর্মান্তান্ত হয়েন? 

াছাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ আমাদের কর্তব্য হ্য়। ভাষাবাক্যই কেবল তাহাদের 

অনেকের উপদেশের দ্বার এবং ভাষাগানাদি উপাসনার উপায় হুইয়াছে অতএব ঠাছাদের 

পরমার্থমাধনে সঙ্গেহ আছে এমত আশঙ্কা কর! উচিত নহে।' এর পরে সঙ্গীতের দ্বারাও 

যে মোক্ষপ্রাণ্ডি সপ্তব এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে রামমোহন শান্ত্রধটন উদ্ধত করেছেন। গ্রস্থাবলী 
৪) পৃঃ ২৭। 

৩২, গ্রস্থাবলী ৪, পৃঃ ৪৫-৪৮। সংস্কৃত ভাষায় 'বভ্রসৃচী নামক ছু'ধানি প্রস্থ আছেঃ 

(১) 'বনতসুচী? বা “বন্রমূচিকা” নামক একটি উপনিষদ পদবাচ্য গ্রন্থ : (২) বোঁদ্ধ আচার্য 
অঙঘোষ প্রণীত 'বরসৃচী? | ছখানি গরন্থেই ব্রাক্মণ্য বর্ণাশ্রমধর্মের তীব্র সমালোচনা! কর! 
হয়েছে। এনুষ্বয়ের বিষয়বস্ত এক) আলোচনাপ্রণালীও এক, এমনকি ভাষাও স্থানে স্বামে 

প্রায় এক; যদিও দ্বিতীয় গর্থখানির জালোচনা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত । রামমোহন উদ্লিধিত 

গ্রথঘয়ের মধ্যে প্রধমধানির দুল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন (১৮২৭)। এই প্রথম গ্রন্ানির 

৪১ 



অজাত প্রন্ধকায়কে কেউ কেউ বৌদ্ধ মনে করেন না। কারও কারও মতে এই বন্রসৃচী 
উপনিষদ'*এর রচযিত| বয়ং শংকরাচার্ঘ ব! ঠার সম্পরদায়ডুক্ত কোনও অইৈতবাদী বৈযাস্তিক, 
(উষ্টযা, সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 216 ০9827 ০ 49594100996, ৪0৫ ৪৫. ৪৪, 

87581, 1960, 00. এগ) 1 কিন্ত এরা ভেবে দেখেননি, রক্ষণদীল বর্ণাশ্রমপন্থী শংকর 

ব! তার সন্্দায়তক কারও পক্ষে_এই ছুই গ্রন্থে যেমন আছে-_বর্ণাভ্রমধর্মের তেমন কঠোর 
সমালোচন! করা একেবারে অসম্ভব । অশ্বঘোষের গ্রন্থতো! শ্পষ্টত বোন্ধ রচপ11 প্রথম 
রন্থধামিও ব্রাঞ্গণ্য ছদ্বেশে বর্ণাশ্রমবিবো ধী কোনও বোঁদ্ধের রচন| হওয়াই সম্ভব, কেমনা 
বোঁন্ধরাই বর্ণাপ্রম ধর্মসন্মত ব্রা্গণপ্রাধান্তের সমালোচন। করেছেন সবচেয়ে বেগী। এর 

সঙ্গে উত্তরকালে রচিত “আল্লোপনিষদ'-এর তুলদ1 কর! যেতে পারে। আল্লা ও মুসলমান* 
ধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণ| করবার জন্ত কোনও সংস্কৃতঞ্জ মুললমান মধাঘুগে এটি রচনা করেন। 

ব্রাঙ্গণা সমাজে উপনিষদের উচ্চমর্ধাদার কথ! মনে রেখেই এই ষব বিল়্োধী সম্প্রদায় তাদের 
্রাক্ষণাধর্ম বিরোধী বক্তবাকে উপমিষদের আকারে রূপ দিতেনণ এগ্থলে উল্লেখ্য, অঙ্ঘোষ- 
কৃত 'বন্সৃচী'র জাপানী অনুবাদের ভূমিকায় অনুবাদক ডঃ তাকাকুসু অস্থঘোষের রন্থখানিফে 
*বরুসূচীঃ উপনিষদের টাক] বলে গণা করেছেন। 

৩৬, আমাদেষ জাতীয়তাবাদের ক্রম-অভিবাজির ইতিহাসে শ্া্টত ছুটি গতর আছেঃ 
(১) শ্বদেশচেতণার জন্ম ও পরিগতিয় পর্বঃ (২) পরাধীনতামুক্তির আকাঙ্। ও তার জন্ত 

সংখামের পর্ব। উনবিংশ শতাঙ্ধীর নবজাগৃতির নায়কগণ প্রায় সকলেই অনুভব করেছিলেন 

স্পাঙ্চাতা সভ্যতা! ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে ভারতবর্ষের চিত্তভাগ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে--মধাযুগের 
অত্বকার ও বিশৃঙ্খল! থেকে ভারতবর্ধ আধুমিক যুগের জ্ঞানালোকদীগ্ত ভূমিতে উত্ভীর্প 
হতে চলেছে। ইংরেছ শাসন মাধামে এই পাশ্চাতা সংযোগ স্ব হয়েছিল বলেই 

ইংরেজ শামদকে ঠার! খাগত জানিয়েছিলেন । তাদের যুগ--আধুনিক ভারতীর জাতীয়তা” 
বাদের জগ্গ ও ভ্রমপরিণতির যুগ । এই জাতীয়তাবাদের জগ্মেরও প্রধান কারণ পাশ্চাত্য" 

সংস্পর্শ। ইংরেজ শাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহমুকতি ঘটতে দীর্ধকাল লেগেছিল। উনবিংশ 
শভাবীর একেবারে শেষের দিকে ও আরও স্পষ্টভাবে বিংশ শতাব্দীর আরম্ত থেকে পরাধীমতা” 

মুক্তির আশোলন শুরু হয়। অবগ্থ উনবিংশ শতান্ধীর নবজাগরণপর্বে রাজনৈতিক 
খ্বাধীনতার় প্রসঙ্গ যে একবারের জগ্তও উচ্চারিত হয় নি তা নয়। কিন্তু এসব ছ্বয্না 

ব। আলোচনাও ছিল প্রায় সবটুকৃই বিমূর্ত ও ভাবপর্বশ্ব। কেউই ভাবেন নি--ভারভবর্ষের 
জবিল্দে ত্বাধীনতালাভ বাস্তধতার দিক থেকে সম্ভব । 

৩৪, 57001170174 ০]. এ 0. 10. 

৩৫, 100 6. 1 7. 109. 

৩৬, 1912 28, 1] 0, 9৮, 

৬৭, 10690: 800870996 0986 1015 )1 17261010006 21 28215 18415 0. 167, 

৬৮, /31610 5090178) ০, সু মওগ 86065) 96089059 60 108৩800১6৫, 

4898, 2, 918, 

৪৭ 



«৯, প্রসয়রুমার ঠাকুর সম্পাদিত 214 749774-4 প্রকাশিত ও 1706 92618 

99 0809৬, 1898" উদ্ধৃত ; ডঃ হতীন্্রকুষার মজুমদার সম্পাদিত 12107) $6৫4148 

01১2 40001016765 0) 71105) 7918 (1821-19018) (1,০0870808 01560 08190658 

1961) 2. 48; আরও ভর্টবা 27087459196 7405৫1165 ০, 206) 0, 594. 

৪8০, 15101011650 ০] 016 00177018715 201 (1848), 

৪১, ০,  1151020087 (60+) 56140010)81701) 1100701) 3066063017৫ 1000/76 

0) 21115) 716 (182-1918) 0, 36-87 ; 2102165816 110%611005 সি০, 221, 

[0, 48485 1 একই তারিখে (১৩ ভুন, ১৮২৯, ১ আমা ১২৩৬) 1361021 136121-এর 

বাল! অংশ 'বলগদৃত'এ:এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'গোঁড়াদশে পীবৃদ্ধ' শিরোনামে, 
ষ্টব্য ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা (চতুর্থ মুগ্রণ) প্রথম খণ্ড, 
পৃঃ ৩৫২-৫৪। 

৪৭, 110216556 44061161168 0, 986, 

8৩, 001186 00. 161-69, 

৪৪, 17108765516 110%61763 00. 294-96. 

৪৫, 001196 20, 894-96, 

৪৬, 1016 90606, 9৮:০৬: 18941 পুনমুর্রিত 216 0০109468৫96 

০]. &7, ০, 2 (0০8০৮৪: 1988) 7, 69, 

৪৭, ভা, 990:9807 4461)01701 07 01) 41060610066 210 0811191 907 £7৫16110% 

চি. 2, 5০04500 %01,01611 3182 17 96545 10606705671) 1854. 15050000. 1891, 

0,786. 

৪৮. লঙুনগ্থ ইত্ডিয়। অফিসের পক্ষ থেকে প্রীনতী জেন ববিংটন ১১ আগস্ট ১৯৭২ অশেষ 
দৌঙ্ন্সহকারে আমাকে এই বিধরণটির জেরঝ়, প্রতিলিপি পাঠিয়েছিলেন। গ্রতিলিপির 
উপর লিখিত; "ম০, 2195, 070৮6 9৮, ডা?) ৮৩ 80968810060 18661, 

পাঙুলিপিখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা চার। উল্লিখিত পঙ.[কগুলি তৃতীয় পৃষ্ঠায় আছে। হষ্ঠ পরিশিষ্টে 

সমগ্র বিবরণটি মৃত হল। 
৪৯, গ্রন্থাবলী ৫, পূ; ও। 

8৯, 71819) 70115 68. ছা 20. 67681 আরও ভরষ্টব্য '&72981) 77061557071 

9৮, ড়. 20, 6566) '389004 /872651 818)51) 7015 2৪, ৬102, 28-90, 441 

8106] 827681) 17615), 7০14 (3)) 5০1 71) 0. 659, 

৫১, 81875) 70715 2, 210 0. 66, 

৪২, 101৫ 2, 80, 

8৩) 10৫ 0, 89, 

8৪, 50068810708 &0৫ 408দ6:৪ 00. 199 00816181 986670 ০1 17018) দীর্ষক 

গ্রশ্োত্বরয়ালার “৯৪; সংখ্যক প্রশ্গের (0:00) দ৪৪ 9888 ০1 2060 দা০৪1৫ 700 58180 
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686 10053 101 60560101081 9০81) রামমোহন প্রাত্ত উত্তর ) বিশেষ উষ্টব্য-_ 
81811977014 [07 5, 81, 

8৫, 10165996 11046167115 ম০, 196, 20, 868-0, 

৫৬, 57815, 70114 171 0. 66, 

৫৭, 1016 0, £৮, 

8৮, 1010. 

৫৯, 2101/) 0%0] াচাএঞাে গা । 1890, 00০66৫ 10। 06 /851066 00011061০10) 

তম 66219 (2197 6০ 48080৪8 1890) : &818810 10161116898, 7, 2021 আরও 

ষ্টা দেবেম্রমাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মমমাজে পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্ান্ত (নব সংস্করণ, 
কলিকাতা ১৬৬১) পৃঃ ২৬। 

৬*, চতুর্ধ পরিশিষ্ট উর্টব্য। 
৬১, '0০0118৮-এর চতুর্থ পরিশিষ্টরপে ম্যাসপত্রধানি মুদ্রিত হয়েছে। 
৬২, তত্ববোধিনী পত্রিকা। আশ্বিন, ১৭৪৯ শক, পৃঃ ৮৯-৯২ | দেবেল্রমাথ ঠাকুর, ব্রাঙ্গ- 

সমাজে পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃতধাত্ত (নব সংস্করণ, ১৩৬০ বলাকা) পঃ ১৩। 

৬৩, বিপিনচন্ত্র পাল, নবযুগের বাংল! ( কাঁলকাত| ১৩৬২) পৃঃ ৩৬-৩৮, ৪১। 
৬৪, 17815) 70715 7 [ড় 0. থা) অধাপক রমেশচন্ত মজুমদার (01 1011. 

11010) [০ 2. 49) রামমোহনের এই বিশ্বমানবিক চেতন! সম্পর্কে একটি অদ্ভুত 
উক্তি করেছেনঃ ৮8077008801 005000000116870150) ০0 106808610091161 2 

১6৪ 89866 ০0: 10180: 1:66) 9০61618 011606 00 08600811810) 80৫. 00: 

0015 09810660050. 108010008] 0০7080100873958) 10) 1082060 (00৩ ওসি 46, 605 

887085178 819 06:08708100606৫. 60 70610210৪80 20026 (1150 60৪ ৪১৪৮৪০% 80898 

০1 17666020 01768181780 ঠ] 13870200080 (00080) 006 দাত 51 11588] 50৫ 

018, 1 ডিয়োজিও এবং তীর প্রভাবমণ্ডলের অন্তর্গত তরুণ শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে 
রামমোহনের চিন্তাধারার সম্বন্ধ বিষয়ে সপ্তম অধায়ে সবিস্তায়ে আলোচন| করেছি। এখানে 
বাছল্য হলেও কেবল এইটুকু বল! কর্তব্য দেশচৈতন্ঠের় সঙ্গে বিশ্ববোধের কোনও মোঁলিক 
বিরোধ নেই। গআধুনিককালে রামমোহনৈর (৯&1০৩ই সর্বপ্রথম ইসমঞ্জস ভারতচেতন1 আত্ম 
প্রকাশ করেছে এবং তার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষ! করে বিশ্বমানবিক দৃষ্টিও। জাতীয় সংস্কৃতি 
সম্পর্কে ঠার গর্ববোধ বেদান্তশান্ত্রের আলোচন! ও প্রচার-ছিনদু-মুসলমানে সমদৃষ্টি, উদীয়মান 
মধ্যবিত শ্রেণীর এঁতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে সৃষ্পষ্ট ধারপা, কৃষিভিত্তিক ভারতীয় সমাজে 
বিশাল কষককুলের গুরুত্ব সম্পর্কে নিতূল অন্ত্টি ও জমিদারের অত্যাচারের বিরদ্ধে কষক- 
বার্থ রক্ষার জন্ত কতৃপক্ষের নিকট মৃপারিশ, ভারতের ভবিয্বং কল্যাণের জন্ত আমৃত্যু অরাস্ত 
পরিশ্রম--প্রতিপদে তার দোশবাৎমল্য প্রকাশ করে। ত্বামী বিবেকানলের মত হদেশ' 
প্রেমিকের দেশডকিও রামমোহন কর্তৃক অনুপ্রাণিত। ত্বামীজি একদা] দ্বণিষ্তা ভগিনী 
নিষেদিতাকে বলেন, তিনটি বিষয়ে তিমি রামমোহন নির্িষ্ট পন্থা! অনুসয়ণ করেছেন ।-- 



() বেদাত্ত অনুশীলন ও প্রচার, (২) দেশতক্তি ও (২) হিন্ু-সুমলমানে সমদৃষ্টি ( 218 
80980068096 ০0£ 65 ড605178) 0018 016591108 ০01 28810685200 9৫ 6১৩ 10৩ (0৬ 

$000১25950 0005 51588010007) 6088117 160, 685 138500 ) 1 (ভ্রউব) 31866. 251590562 

70863 0] 50176 চ71705777/65 49501 9$/277 চ756701527702 0510566% 1988. 2, 16 )। 

বন্তত নিরপেক্ষ তথানিষ্ট বিচায়ে রামমোহনকে বদ্দেশচেতমার আদওুরু হিসাবে স্বীকার ন! 

করে উপায় নেই। বন্ধিমচন্্র বাওলাদেশে আধুনিককালে হদেশগ্রীতির উত্তবের কথা যলতে 
শিল্পে তাই যখার্ধভাবেই রামগোপাল ঘোষ, হরিশচন্র মুখোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচ্জ গুণের সঙ্গে 
রামমোহনকেও ল্মরণ করেছেন এই ক্ষেত্রে আদিপুরুষ রূপে ( “দেশবাৎনল) পরম ধর্ম, কিন্তু এ 
ধর্ম অনেক দিন বাঙ্গাল! দেশে ছিল ন।। কখনও ছিল কিন! বলিতে পারি ন11. **'মহাত্মা 

রামমোহন রায়ের কথ! ছাড়িয়া দিয়] রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্ন্্র যুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা, 

দেশে দেশবাৎনল্যের প্রথম নেত| বল! যাইতে পারে --ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত-জীবদচরিত ও 

কবিত্'--ভৃতীয় পরিচ্ছেদ )। গপর পক্ষে জাড়ীয়তার ভিত্তিতে প্রতিতিত থেকেও রামমোহনের 

দৃষ্টি সার্বভৌমিক। তার প্রতিভার এখানেই বিশেষত্ব। এক্ষেত্রে তার যোগ্য উত্তরসূরী 
রবীন্ত্রনাথ। অবগত রামমোহনের এই বিশ্বমানধিক চেতন! ঙার যুগের তুলনায় অনেক বেখী 
অগ্রনর ছিল। সেবযুগে ভারতে কেন, পাশ্চাত্য দেশেও এর অর্মগ্রহণ করবার যোগ্য মানুষ 

প্রায় ছিলেন ন! বললেই হয়। এ বুগেও এর বৈশিষ্ঠা বুঝবার ক্ষমত| যে সকলের নেই 
রমেশচজের দৃষ্টাস্ত থেকেই তা বোঝ! গেল। 
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হ্িভীক্স অধ্যাযস 

রামমোহন রায় ও শান্ত 

হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাঁজের সংস্কায়করপেই মুখ্যত রামমোহনের পরিচয় ও 

গ্রতিষ্ঠা। সমসাময়িক প্রধান ধর্মমতগুলির বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি 

ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তার নিজদিদ্ধাস্তে উপনীত হয়েছিলেন। হিন্দু, মুসলমান 
ও খ্রীষ্টান ধর্মত্রয়ের আলোচনা! প্রসঙ্গে শাস্্গ্রামাণ্যের প্রশ্নটি তার নিকট স্বভাঁবত 
খুব বড় হয়েই দেখা দিয়েছিল-_কেননা! এই সব ধর্মই কোনও না কোনও 

ভাবে শান্্বাকাকে সর্বোচ্চ প্রমাণ গণ্য করেছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মঘয়ে অবশ্ঠ 
হিন্দুধর্মের মূল প্রমাণ বেদ অগ্রাহ, কিন্তু এগুলিরও প্রামাণিক শাস্গ্রন্থের বা 
আপ্তবচনের যে একেবারে অভাব ছিল এমন কথা জোর করে বলবার উপায় 

নেই। জৈনসপ্প্রদায়ের কাছে বর্ধমান মহাবীর ও তাঁর পূর্ববর্তী তীর্ঘংকরগণের 
উ্ভিগুলি শ্রেষ্ঠ গ্রমাঁণরূপে শ্বীরুত-_এর সংজ্ঞা দেওয়া! হয়েছে 'শ্রুত'। এই 
স্ুতাষিতাবলী যে শাস্ত্রের অস্ততূ ক্ত-_তার নাম দেওয়! হয়েছে “অঙ্গ' | নিষ্ঠাবান 
জৈনের নিকট এই অঙ্গ, হিন্দুর নিকট বেদের মতই মান্ত। দিগ্ধর জৈন- 

সম্প্রদায়ের চারখানি প্রামাণিক শাস্গ্রস্থ হল (১) প্রথমান্ুযোগ, (২) করণান্যোগ, 

(৩) ভ্রব্যান্থযোগ, ও (৪) চরণানুযোগ। এই গ্রন্থচতুষটয় দিগম্বর জৈনসম্প্রদায়ের 

“চতুর্বেদ আখায় পরিচিত। তেমনি কার্যত বৌদ্ধধর্মে গৌতম বুদ্ধের বচনরূপে 
প্রসিদ্ধ উক্তি সকল ত্রান্ষণ্যধর্মে বেদের যে স্থান-_কতকট! তার অনুরূপ স্থান 

গ্রহণ করেছে। সম্প্রদায়তুক্ত শ্রদ্ধাশীল বৌদ্ধের দৃষ্টিতে সমগ্র ভ্রিপিটকশান্ত্ই 
ুদ্ধবচনরূপে মান্ত। পালি বৌদ্শান্ত্েণ প্রপিখ টাকাকরতা বৃদ্ধঘোষ “অভিধন্ম- 
পিটক'"এর “অখশালিনী' নামক যে টীকা রচন1 করেছেন তার মধ্যে ত্রিপিটকের 

কোন্ অংশকে 'বুদ্ধবচণ' বল! যাঁবে এ সম্পর্কে একটা বিচার আছে। বুদ্ধ- 
ঘোষের সিদ্ধাস্ত-_ব্রিপিটকের অন্তর্গত তগবান বুদ্ধের সুপরিচিত উদ্িগুলিই 
ঘে কেবল আগ্তবাকারপে মাগ্ত তাই নয়, বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিল্তুগণের উক্ভিকেও 
বৃদ্ধবচনের মর্যাদা দিতে হবে) কেন ন1 তারা! এ লকল দেশন। বৃদ্ধের স্বমূখ থেকেই 
শ্রবণ করেছিলেন। এখানেই শেষ নয়। বুদ্ধের পরবর্তী কালে যে সকল গ্রস্থ 
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ভ্রিপিটকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে__বুদ্ধঘোষ এগুলিকেও প্রকা বাস্তরে প্রামাণিক বুদ্ধ- 
বচনের মধাদা দিতে কার্পণ্য করেন নি। 'কথাবখ, নামধেয় অভিধশ্মগরস্থটি 

্রষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাঁসঙ্গীতির অধিবেশনে ত্রিপিটকের 
অস্ততুক্ত হয়। 'কথাবখপ পকরণ-অট্ঠকথা' নামক এর যে টীকা বুদ্ধঘোষ 

লিখেছেন তাতে তিনি মতপ্রকাশ করেছেন-__আলোচ্য গ্রন্থখানি (বুদ্ধের ছুই 
শতাব্দী পরে সংকলিত হলেও ) -_বুদ্ধবচনরূপেই গণা, কেননা! সর্বজ্ঞ ভগবান 
বৃদ্ধ তার প্রজ্ঞানৃষ্টির সাহাযো তাঁর জীবদ্বশাতেই ভবিষ্কতে রচনীয় এই গ্রন্থের 
বিষয়স্থটী ও রচনাপদ্ধতি নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন; বুদ্ধপরিনিবাণের 
ছুই শতাবীরও অধিক কাল পরে মৌর্সম্রাট অশোকের রাজত্বে অনুষ্ঠিত 
তৃতীয় মহাসঙ্গীতির অধিবেশন উপলক্ষে স্থবির মোগগলিপুত্ত তিস্স 'কথাবখ, 

নামধেয় যে গ্রন্থ রচনা করেন ও যা৷ ত্রিপিটকের অন্তভূক্তি হয়, তা সেই বুদ্ধ- 
বচনেরই অন্ধবর্তন মাত্র। এই যুক্তিতে বুদ্ধঘোষ সমগ্র গ্রন্থখানিকেই বুদ্ধবচনের 
মধাদ। দান করেছেন ।১ 

ভারতীয় দার্শনিক বিচারে নিধিচারে গৃহীত এই শ্রতিপ্রমাণ বা আগ্চ- 
সাক্ষ্যের বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বর যে কখনও শোনা যায় নি তা অবশ্ঠ নয়। তৃতীয় অধ্যায়ে 
বেদাস্তবিদ্ রূপে রামমোহনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আমর] দেখতে পাব তিনি শান্তব- 
বিচারের ক্ষেত্রে যুক্তিমার্গের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে বৃহম্পতির নামে 
প্রচলিত এক বচন নিজমতের সমর্থনে ব্যবহার করোছন £ 

কেবলং শান্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো৷ বিির্ণয়: | 

যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥২ 
“কেবলমাত্র শাম্ত্রের উপর শির্ভব করে কোনও কিছু সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে 

আসা উচিত নয়। বিচার যুক্তিহীন হলে ধর্মহানি ঘটে ।” তেমনি বুদ্ধের মুখে 

বৌদ্ধ আচার্ধগণই এমন বাণী সন্পিবেশ করেছেন £ 
তাপাচ্ছেদাচ্চ নিকযাৎ স্বমিব পণ্ডিতৈঃ। 

পরীক্ষ্য ভিক্ষবো গ্রাৎ মদ্ষচো ন তু গৌরবাৎ ।* 
“জ্ঞানিগণ যেমন ম্বর্ণকে ছেদন করে, উত্তপ্ত করে, কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ করে তার 
যাথার্থ্য পরীক্ষা করে তাকে গ্রহণ করেন, তেমনি হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার 
উক্তি পরীক্ষা করেই গ্রহণ করবে, আমার প্রতি শ্রদ্ধাবশত নয়।” জৈন 
দার্শনিক সংগ্রহকার হুবিভত্রস্থুরি রচিত “বড়দর্শনসমুচ্চয়' গ্রন্থের জৈন টীকাকার 
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মণিভত্র '€৫৪ সংখ্যক গ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদ্ধত করেছেন প্রায় একই 
শ্রেণীর একটি আশ্চর্য শ্লোক : 

পক্ষপাতো ন মে বীরে ন ঘ্বেষঃ কপিলাদিযু। 
যুক্তিমদ্ষচনং যন্ত তন্য কাধ: পরিগ্রহঃ ॥$ 

“মহাবীরের প্রতি আমার কোনও পক্ষপাত নেই) (সাংখাকার ) কপিল 

প্রভৃতির গ্রতিও কোনও বিরাগ নেই; যিনি যুক্তিযুক্ত থা বলেন তাঁর মত- 

গ্রহণই কর্তব্য।” দেখা যাচ্ছে শান্ত্ীয় বা ব্যক্তিগত আগুবচন এবং যুজির 
মধো আপাতবিরোধের সমস্যাটি প্রায় সব সম্পরদায়ভুক্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের 

কাছেই কোন না কোন সময়ে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। তবে এটা 
সম্পূর্ণ বাক্তিগত পর্যায়েরই কথা। কার্যত আস্তিক ব্রান্ষণ্য দীর্শনিকগণ বা 
বুদ্ধ ও মহাঁবীরের শ্রদ্ধাখল অনুবপ্তিগণ দার্শনিক বিচার প্রসঙ্গে সর্বদা! এতটা 
মুক্ত ও নিরপেক্ষ মনের পরিচয় দিয়ে এসেছেন কিনা সন্দেহ। রামমোহন 
হিন্ু-মুসলমান-্রী্ীয় শাস্ত্র অতি নিষ্ঠ। ও শ্রম সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন 
একথা স্থবিদিত। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্শশান্বয়েও তীর যে সম্ভবত কিছু প্রবেশ 
ছিল প্রথম অধ্যায়ে তার দু'একটি সমসাময়িক প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে।* এই 
হথবিস্তীর্ঘ শান্তজ্ঞানের পাশাপাশি তিনি অধিগত করেছিলেন পাশ্চাত্য জান- 
বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ । স্থৃতরাঁং ধর্মের নৃতন যুগোপযোগী সংস্কারের প্রশ্নে 

প্রচলিত ধর্মগুলির শান্তপ্রামাণো বা আগ্তবচনপ্রামাণ্যে বিশ্বাম ও আধুনিক 
মনের যুক্তিনীলতা ও বিচারপ্রবণতা-_এই ছুই আপাত-বিরোধী চিস্তাধাবার 

সামকবশ্বিধানের সমস্তাটি তার সম্মুখে প্রবল ও জটিল রূপেই বর্তমান ছিল। 
তার জীবনব্যাপী অনুশীলন ও অনন্থসাধারণ ধীশক্কির দ্বারা তিনি এর একটি 
সমাধানও করেছিলেন যা আধুনিক কালের চিন্তায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । বিষয়টি 
কিছু বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। 

রামমোহন তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'তুহ ফাৎ-উল-মুওহাহির্দিন-এ 

পরিপূর্ণ যুক্তিবাদীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থথাঁনি আর্বী ভূমিকা 
মংবলিত ফার্সী রচনা, প্রকাশিত হয় আম্মানিক'১৮*৩-০৪ খরষ্টাবে | যদি 
প্রকাশকালের উক্ত অনুমান নিভূল হয় তাহলে ধরতে হবে এ গ্রন্থ রচিত 
হয়েছিল লেখকের ৩*-৩২ বৎসর বয়সে-_যে সময়ে তর বুদ্ধি ও বিচারশকজি 
পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। শোন! যায় কিশোর বয়সে তিনি প্রচলিত হিচ্দু 
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গ্রতিমাপূজার নানা দৌষ-ক্রটি প্রদর্শন করে ফার্সী ভাষায় এক গ্রন্থ রচনা 
করেন, কিন্তু এমন কোনও গ্রন্থ অন্তাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। 'তুহফাৎ, গ্রন্থে 
তিনি (ফার্সী বা 'তুহ ফাত'-এর মত মিশ্র আর্বী-ফার্সাঁ ভাষায় ) স্বরচিত 
'মনাজারাৎ-উল্-আদিয়ান্ (নান! ধর্মের বিচার" ) নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ 
করেছেন-কিস্তু এখানিও আজ পর্যস্ত অনাবিদ্কূত। স্থতরাং দুর্ভাগ্যবশত তার 

পূর্ণ যুক্তিবাদী দৃিতঙ্গীর আলোচনার জন্ব 'তুহফাৎউল-মুওহাহিদিন' 
পুস্তিকাখানিই আমাদের একমাত্র ন্বল। 

'তুহ ফা গ্রন্থটি বিশ্লেষণ করলে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে রামমোহনের 

তৎকালীন যে কটি সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়! যাঁয় তা এই; (১) ধকল 
ধর্মেই জগতের 'কর্তা ও বিধাতা একজন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার কর! 

হয়েছে। এই বিশ্বাস বিশ্বজনীন। মানুষ স্বভাবত এক অনাদি অনস্ত ঈশ্বরে 
বিশ্বাস করে। স্থতরাং মানুষের পক্ষে তা স্বাভাবিক। এই জগৎকর্ত৷ পরমেশ্বরে 

বিশ্বাম কোনও কৃত্রিম উপায়ে কেবল অভ্যাসের বশে মানুষের মনে উৎপন্ন হয় 
না। মাঁনবমণের স্বাভাবিক গতি ঈশ্বরবিশ্বাস অভিমুখী । 

(২) দ্নেহাতিরিক্ত আত্মায় এবং পরলোকে বিশ্বাস সকল ধর্মের তিত্তি। 
এই পরলোককে এমন এক স্থাণরপে কর্পন] কর! হয় যেখানে মান্য মৃত্যুর পরে 

সংসারের অনুষ্ঠিত তার পুণ্য বা পাপকর্ের জন্য পুরস্কার বা দণ্ড লাভ করে। 
যদ্দিও আত্মা বা পরলোকের অস্তিত্ব মা*্ববৃদ্ধির অগম্য এক গুপ্ত রহস্ত--তবু এই 
বিশ্বাসের সামাজিক মূল্য আছে, কারণ পারলোকিক শাস্তির ভয়ে লাধারণ মান্য 
জীবদশায় পাপানুষ্ঠানে বিরত থাকে (৪ 006 10010008001) 06 16116190208, 

158 18520 010) 006 06116 17) 006 62150600601 500] [10101 1৪ 

068060 (0 06 ৪ 50050810006 £05617011)6 0০৫5] 8170 078 66 

65150621806 0৫ 006 063 0210 12101) 18 11610 00 06 006 01806 ০ 

160615108 5010061858001) 101 006 £০৩৫ 2190 6৮11 06608 00106 11 

0015 আ০110 9166 036 820818001 ০৫ 016 800] £010 006 0০0৫5 ; 

0065 [00810101170] 816 00 06 6300560 11) 801010004 2190 062০1. 

108 056 00001716 ০0 67156170604 076 8001 2150 006 063 ০0110 

81090981006 168] 62196610060 809] 810 016 1765 ০0110 13 

11006) ৪10 0)55:610105, 101 006 585 01 616816 0£ 00৫ 
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উল্নেখা যে তিনি নিবীশ্বরবাঁদকেও মানুষের অভালগত বিশ্বাসের (78১1) 
অন্তর্ত্ত করেছেন-_স্বভাবগত বৃত্তির (88026) নয়। 

(9) ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস--মান্থষের স্বভাবগত সার্বভৌম এই বৃত্ি- 
ছবয়কে বাদ দিলে মানুষের অভাসগত সংস্কার ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাভন্র 
ধরমসশ্পরদীয়ের মধ্যে গ্রচুর মতভেদ ও পার্থক্য দেখা যায়। পরম্পরের মত খণ্ডনে 
এর] সর্বদাই সচেষ্ট ও লক্তিয়। স্থতরাং স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে--এই সব 

ধর্মগুলিই কি সত্য ? অথবা সব ধর্ম মিথ্যা1? সর্ব ধর্ম সতয-_এ কথা স্বীকার্ধ নয়, 

কেননা বিভিন্ন ধর্মীবলহী ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে বিপরীত মত পোষণ করেন এবং 
এক ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিধি অপর ধর্মে নিষিদ্ধ! এই পযম্পর- 

বিরোধী সিদ্ধান্ত ও বাবস্থাসমূহের সব কটি এক সঙ্গে বা এককালে সতা হুতে' 
পারেনা। আবার কোনও এক বিশেষ সাপ্প্রদায়িক মত সত্য ও অবশিষ্ট 

সকল ধর্ম মিথা-+এমন: কথাও গ্বীকার করা যায় না। ঈশ্বরের স্বরূপ, পরকাল, 
মুক্তি ও ধর্মের বাহ্ অন্থষ্ঠটান বিষয়ক কোনও বিশেষ ধর্মসপ্্নায়ের প্রচলিত 

বিশ্বাসগুলির পক্ষে এমন কোনও অমোঘ যুক্তি নেই যা প্রমাণিত করতে সক্ষম 
যে এই বিশেষ ধর্মটিই সতা এবং অন্ সব ধর্ম মিখা। এই অভ্যামগত সংস্কার ও 

বিশ্বাম সর্বমানবের পক্ষে শ্বাভাবিকও নয় বা সর্বমানবের জ্ঞানের বিষয়ও নয়। 
জতরাং ধারা! বলেন-_তীদের ধর্মই একমাজ লতা, অন্ত সব ধর্ম মিথা--তারা 

অযৌক্তিক কথা বলেন । যখন লব ধর্ম সত্য একথা স্বীকার করা যাচ্ছে না, 
কোনও বিশেষ ধর্ম সতা--তাও যুক্তি্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে নাঁতখন 
সিদ্ধান্ত করতেই হয়, সব ধর্মই মিথ্যা। তান! বলে যদি বলা যায় কোনও 
কোনও ধর্ম মিথ্যা এবং কোনও কোনওটি সত্য--তাহলে সে যুক্তি আব্বী 
তর্কলান্্র অচ্দারে 'তর্জিবিলা মুবাজ্জে' বা “অহেতুক অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্ব 
দৌযদুষট হয়ে পড়ে। 

(৫) ধর্মপ্রবক্তা ও ধর্মগুরুগপের উপর বিশ্বাসস্থাপন করা অযৌক্তিক ও 
নিরর্ঘক। ঈশ্ববই এ বিশ্বের সব কিছুর আদি কারণ। অবস্ঠই তিনি ছাড়া 
কিছু গৌগ ও পরবর্তী কারণ আছে যার উপর মানুষের অস্তিত্ব নির্ভরণীল। 
উক্ত ধর্মনাপ্ককগণের তথাকধিত প্রাপ্ত ঈশ্বর-গ্রত্যাদেশ সাক্ষাৎ ঈশবর-হ্ নতুবা 
কোনও গৌণ শধাবর্তী কারণসঙজাত। ঘদি এই প্রত্যাদেশ সাক্ষাৎ ঈশবর- 
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প্রেরিত হয় তাহলে তার জন্ত কোনও মধাবর্তী প্রবক্তা বা. গুরুর প্রয়োজন নেই; 
কেন ন! যা সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত তাঁতে সর্বমানবের মমান অধিকার) আর 
যি মধ্যবত্তত্ব স্বীকার করতে হয্ব__-তাহলে একজন মধ্যবর্তীর পরিবর্তে একটি 
মধাবর্তী-পরম্পরা মাঁনতে হয় যার কোনও শেষ নেই। কিন্তু দেখা যায় গ্রচলিত 
শান্ত্রগুলি তা করেন নি-_-অবতার বা প্রবক্তাদের ধারাকে ইতিহাসের কোনও 
এক মূহুর্তে এনে ছেদ টেনে দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন এর পরে আর 

অবতার বা প্রবক্তা জন্মাবেন না। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এই জাতীয় 
বহু পরস্পর-বিরোধী পরম্পরা স্বীকৃত হয়েছে। অভ্যাস ও সংস্কারগত বিশ্বাসের 
ক্রিয়াই এখানে লক্ষণীয়--এ বিশ্বাসের স্বাভারিক বিশ্নীনত! নেই । তাই রাম- 
মোহনের সিদ্ধান্ত £4776066 2৫210 01 01001)65 8100 16ঘ 61701018116 

00116 011)55 11) 17080016 0606100 0001) 63621106] 0801885 ₹1101)000 

11666161506 00 (3001, €, 0069 0696190. 0001) 006 11৬ 61200770181 

155 91007. 1010015665 660, 216 1000 08100018115 03158101760. 101 

17800000105 01 17) €1160 06605, 73691065 জা118 ৪. 175801010 08118 

& 60106 01 006 19100, 81100061 08115 168. (80106) 00191680117 00 

81) 80০01180059 1৪” |» বামমোহনের যুক্তির সমর্থনে বলা যায়, নানা শাস্ত্রে 

এই প্রেরিতপরম্পরা বা ৪50900110 5900655107-এর দৃষ্টান্ত আছে। পঁচিশজন 

ু্ধ-পরম্পরা, চব্বিশজন জৈন তীর্ঘন্বরপরম্পরা ইন্্দী ও খ্হীয় প্রবক্তা ও প্রেরিত 
পরম্পরা প্রভৃতির নিদর্শন এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। কুরাণে হজরৎ মহম্মদকে বল! 
হয়েছে নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শেষ। ইসলাম ধর্মে ইহুদী ও গ্র্ীয় প্রাক্তন 
ধর্মাচার্যগণকেও পরম্পরাভুক্ত করে সম্মানিত স্থান দেওয়া হয়েছে। 

(৬) অলৌকিক (71:8016), অতিগ্রাকৃত (5/6:780218]) এতিহাগত 

অর্থহীন সংস্কার প্রভৃতিতে বিশ্বাস সর্বথা বর্জনীয়। এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে 

রামমোহন অনেকগুলি তীক্ষ যুক্তি দিয়েছেন; সংক্ষেপে মেগুনির মর্মোদ্ধার 
করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধর্মগুর ও ধর্মপ্রবক্ত1 নিজের! জনলাঁধারণের নিকট 

লশ্ান ও গৌরব অর্জন করবার উদদেশ্তে কতকগুলি অযৌক্তিক মত ব্যক্ত করেন 
এবং অলৌকিক শক্তি ও অলৌকিক করিয়াকারিষের দাবী করে নেই মতসমূহের 
ধাধার্থা গ্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন। এই ভাবে সাধারণ ,মাহষকে 

পরিজাণের লোভ দেখিয়ে তীরা শিল্প করেন। এদের অলৌকিক শির 
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মোহ লাঁধারণ মানুষের বিবেক ও বিচারবুদ্ধি নষ্ট করে এবং তাঁরা 

সাশ্্রদায়িক সংকীর্দতা ও বন্ধ আচারনিষ্ঠতার পথে অন্ধের ন্যাঁয় এদের অঙ্ুসরণ 

করে। অল্লৌকিকত্বের দাবী ও লোকমুখে প্রচারিত এই ধর্মগুরগণসংক্রান্ 
অসম্ভব কাহিনীসমূ মা্টষের অযৌক্তিক অন্ববিশ্বাসেরই পুষ্টিসাধন করে। 
লোকের ধর্মবুদ্ধি এই অনিষ্টকর প্রভাবের ফলে এতই বিকারগ্রস্ত হয় যে বিশেষ 
বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছে মিথাঁকধন, চৌর্ধ, বিশ্বাসঘাতকতা, বাভিচার পর্যস্ 
পৰিজ্র ধর্যান্ঠান রূপে গণা হয়-যেগুলি জনসমাজের পক্ষে অনিষ্টকর ও 

পরলোকে দুর্গতির কারণ । এই মোহ মানবমনকে এমনই আচ্ছন্ন করে যে যদি 
কারও চিত্তে কখনও গ্বাধীন ভাবে সত্যনির্য়ের প্রবৃত্তি জাগে--সকলে, এমন 

কি সে বাক্তি নিজেও, সে ইচ্ছাকে পাপবুদ্ধি বলে নির্দেশ করে থাকে । 
(৭) প্রত্াদিষ্ট বা আধুশান্ত্রের বাক্য বিশ্বামের অযোগা, কেন না বিভিন্ন 

ধর্মশান্ত্রে পরম্পর-বিরোধী উক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হিন্দু শাস্ত্রে যে সব বিধি 

আছে তা অন্বভাবে অন্মনরণ করবার ফলে হিন্দজাতির হুর্দশা ও অধংপতন 
স্টেছে। অপরপক্ষে মুসলমান ধর্মশান্ত্ে বিধর্মীদের প্রতি অত্যাচার এমনকি 
তাদের হুতা। করবার নির্দেশ পর্যস্ত স্থান পেয়েছে। একদল তাদের ধর্মশান্তের 

উপর নির্ভর করে বলেন, তাঁদের ধর্প্রবক্তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই 

প্রবক্তাগণের আবির্ভাবকালের সমাপ্ি ; আবার অন্ত সম্প্রদায়ের মতে এশী বিধান 
এই যে, দায়ুদের বংশ যতর্দিন থাকবে--প্রবক্তা-পরম্পরাঁও ততর্দিন চলবে। 

অন্যান্য সম্প্রদায় এই পরম্পরাকে প্রায় আধুনিক কাল পর্যস্ত টেনে এনেছেন, যেমন 

ভারতবর্ষে নানকের সম্প্রদায় ; তাদেরও অন্রান্ত শাস্ত্র আছে। এই স্ববিরোধগুলি 
অতি নিপুণভাবে দেখিয়ে রামমোহন বলছেন £ “০৬, 216 03656 ০0708- 

৫106015 [9:606003 07: ঠ1:0619 00151506176 10) 006 13001) 2150 

76105 0 006 6680 £5061009 8190. 01511806168660 (0:62601 01 

26 00656 076 1200108001)8 01 006 10110 6 ০0৫6 16118101087 [ 

00108 2 50000 10100 ভা11] 1906 19691066 60 01662 006 12066 

81021078056 * 1১৩ 

(৮) স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান। এরই প্রয়োগ করে এবং 
প্রত্াদেশবাদ বর্জন করে, অন্ধভাবে কোনও শাস্ত্রবিধানের উপর আস্থা না রেখে 
সফগৎ বিচারপূর্যক-_জাতিধর্মস্রদাঁয় নির্বিশেষে, সর্বমানবকে গ্রীতিপাশে বন্ধ 
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করে--উদ্দার ও গভীয় আধ্যাত্মিক জীবন গঠনই মানুষের লক্ষা হওয়া উচিত। 
স্বাধীন বিচারবৃদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এখানে রামমোহনের সিদ্ধাস্ত অতি স্পষ্ট: 
196881068 0১৫ £৪06 0 3008 8300জ108 ৪01) 17701510081] 01081" 

11700 ভা10) 10061160081 80010652170 860968, 17011880080 006 

8010 1906, 1106 0006] 213110815, 10110 016 63:8000163 01 1918 

16110-01600:60, 0৫ 1015 1806, 00০ 80010 606:0156 1019 0 

17061160108] 7006] ডা10) 006 1610 01200011650 10)016086, 0০ 

01506) 60০0৫ 1000 020, 80 0020 0015 581081016 0151156 £16 

81100101016 16 0$01685% 1১১ প্রচলিত প্রত্যাদেশবা সম্পর্কেও তিনি 

দ্বিধাহীনভাবেই কঠোর £:70056 আ1)0 70666 006 50-581160 1)56060 

£85618000 06100801010 00 006 1780018] 10501186101) 010 000, 

10100) ৫0208150117) 80650010600 50018] 1166 আ100 0061: ০0) 

(6110৬ 8060165, ৪110 1)851006 217 10001061800] ০ 01901 

1011779006 £000 0:01) 61] 11086680 ০0৫ £81011)6 07101) 0:11680 

10) 10000811056 810 8980001 0: 811 0061: 16110-0:6260168 
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1611810173 ভ1)100 158. 0016 0650001) 2006008616 60 300 8170 
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'তুহফাৎ-উল্ মুওহাহিদিন্'এর অন্ততূক্তি যুক্তি ও দিদ্ধান্তগুলিয় আম্ুপূর্বিক 
ালোচনা করলে দেখা ঘায় রামমোহন এখানে অবতারবাদ। মধাবর্তিবাদ, 
গরুবাদ, গুরুপরম্পরাবাদ, অক্রাস্তশান্তবাণ, প্রত্াদেশবাদ, অলৌকিক ও 
অতিগ্রাককতে বিশ্বাস, অন্ধ সংস্কার, অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রচলিত 

জান্পরদায়িক ধর্মবিশ্বাসের সবগুলি লক্ষণকেই বর্জন করেছেন। তাঁর মতে 
সার্বভৌম ধর্মের পক্ষে ছুটি বিশ্বাস অপরিহার্ধ ও বান্ছণীয়-_-জগতের অষ্টা, পাতা, 
নিয়ন্তা, অক্ষয়, অনস্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং আত্মা ও পরলোকে বিশ্বাস 
আত্মা ও পরলোককে তিনি তত্ব হিসাবে কতকটা অজেয় বা! ছুজে রহন্তের 

কোঠা ফেল্রেছেন। এ বিশ্বাসের ম্বপক্ষে তাঁর যুক্তি-..এটি মানবগনের 
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স্বাভাবিক বৃত্তি এবং সামাজিক শুঁচিত! ও সংহতি রক্ষার বিশেষ উপযোগী । 

এ বিশ্বাদের তাত্বিক মৃল্য অপেক্ষা সামাজিক মূল্যের উপরই তিনি বেদী জোর 
দিয়েছেন। শোন! যায় উত্তরকালে তিনি বলতেন মাতৃগর্স্থ শিশু বহির্জগং 
সম্পর্কে যেটুকু জানে--পরলোক সম্পর্কে তার জানও তন্রপ।১* এই ছুটি 
প্রতায় যে কেবল সর্বমানবের পক্ষে ম্বাভাবিক তাই নয়-_মানবসমাজের কলা, 
শৃঙ্খল! ও সংহতি এর উপর নির্ভরশীল। অধিকস্ত তিনি এই গ্রন্থে স্বাধীন 

বিচারবুদ্ধি, বা 15850) এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে ছ্িধ! করেন নি। 

তৃহফাৎ, পুস্তিকাখানি সম্পর্কে রামমোহনের জীবনীকার ও মতবাখাণ- 

তাদের মধো দুর্টিভঙ্গীব পার্থকা আচে । শ্রীমতী কলেট এই গ্রন্থে প্রতিভাত 
লেখকের আস্তরিকতা ও যুক্তিনৈপুণোর প্রশংসা করলেও সমগ্রভাবে এটিকে 
বলেছেন শঙ্খলাহীন ও অপরিণত £ ৮6 81780800005 00৫৮6 
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1000080016,...1”১8  অন্তান্যা ধারা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য মস্তবা করেছেন, 

তারা কিন্তু রামমোহনের শান্ধাহ্ছশীলন ও শাস্ত্রের প্রতি সামগ্রিক দৃিতঙ্গীর 
পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থকে এতট1 তাচ্ছিলা করেন নি; বরং এব বিশেষ তাৎপর্ধ 

স্বীকার করেছেন।১ এদের প্রায় সকলের মতেই 'তুহ ফাৎ-উল্-মৃওহাহিদিন্ 
এ প্রকাশিত বামমোহনের যুক্তি ও দিদ্ধান্তগুলি যথেষ্ট স্থপরিকন্িত, সুশৃঙ্খল 

ও পরিণত শাস্ত্্পর্কে তাঁর উত্তর জীবনের অঙ্গুশীলন ও অভিজ্ঞতালাত 
মতবাদের মধোও “তুহ ফাৎ” পর্বের চিন্তাধারার প্রভাব বিশেষভাবে কার্ধকরী। 

তহফাৎ-উন্-মুওাহিদিন্ গ্স্থের লেখক ছিসাবে রামমোহনের যে বৈশিষ্ট 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা ইসলামীয় ধর্মশার্ে, বিশেষত আববী তর্ক বিষ্ায় 
তার অসাধারণ অধিকার । আপন বক্তব্যের সমর্থনে এখানে তিনি যে সব যুক্তি 

ও প্রমাণ উপস্থিত করেছেন তার সবগুলিই ইসলামীয় শান্তর থেকে সংগৃহীত। 
বইখানি আস্ঠোঁপাস্ত পড়লে সন্দেহ থাকে না, ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে শান্্নিরপেক্ষ 

যুক্ষিবাদ এর প্রতিপান্ত এবং তাঁর উৎস হল ইসলামীয় ধর্মসাহিত্যের ইতিহাসে 

€€ 4 



কালক্রমে উত্তাবিত ইলম্-উল্-কাঁলাম্' (বা 808012850 (:601045) ও কিছু 
পরিমাণে উত্তরকাণীন স্থুফী মতবাদ । এই ইলমূ-উল্-কালাম্' এ ধরা! পণ্ডিত 
তারা ইসলামের হীতহাসে 'মুতকল্পিম' নামে পরিচিত। প্রথমে যুক্তিবাদী 
'মুতাঁজিলা সম্পরদায়ই “মৃতকণ্লিম* আখ্যা লাভ করেছিলেন। ইগলামের কটর 
শান্তপ্থিগণের সঙ্গে কুরাণ-শরীফ, সম্পর্কে এদের দৃষ্টিতঙ্গীর মৌলিক পার্ঘকা 
ছিল। রক্ষণশীল শরীয়ৎ-বিশ্বামীরা মনে করতেন কুরাঁণ নিতা, ঈশ্ববের অবাক্ 
বাণীর সমটি-এক দিব্য আকররূপে তা সধধম স্বর্গে নিতা বিরাজমান। এই 
অনাদি উৎস থেকে জিব্রাইল কুরাঁণের বাণী মহশ্মদের অন্তরে প্রেরণ করেছেন। 

মূসলমান সম্প্রদায় থে কুবাঁণ অভ্রাস্ত ধ্মগ্রন্থকূপে অধায়ন কবেন তাঁ কোনও সৃষ্ট 
বন্ধ নয়, উক্ত নিত্য কুরাণেরই বাণীরূপ। এই মতের সমালোচনায় দুতাজিল! 

সম্প্রদায় বলতেন, কুরাঁণশরীফ অনাঁদি ও নিত্য হতে পারে না, এই গ্রন্থ ঈশ্বরের 
বাণী হলেও তা! হৃষ্ট বস্ত (খাল্ক )। একে যদি অনাদি ও শিতা বলা য়ায় 

তাহলে অনাদি, অনস্ত, নিত্য পরমেশখ্বরের অতিরিক্ত আর একটি অনাদি ও 

নিত্য বন্ত স্বীকার করতে হয় এবং তাঁর দ্বারা ইসলামের মুল তত্ব একেখরবাদিই 
খণ্ডিত হয়। মুতাঁজিলাপস্থিগণ ঈশ্বরের গুণ স্বীকার করেন নি, মৃত্যুর পর 
শারীরিক কিয়ামতে বা ম্বর্গে ঈশ্বরের চাক্ষ্ষ দর্শনলাতের সন্ভাবাতায় এদের 
বিশ্বাস ছিল না। তা৷ ছাড়া এদের দৃষ্টিভঙ্গীতে আরও কিছু মৌলিকত৷ ছিল : 
মান্ষের পীপ-পুণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাঘ, কর্তব্াঁকর্তবা নির্ধারণের দায়িত্ব 
মানুষের নিজের, এই তত্ব শ্বীকার করে এরা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার 
ক্রিয়াশীলতাকে কিছুদূর পর্যন্ত মেনেছেন। উত্তরকালীন মবমীয়া হফীগণের 
মত এরা গুহ তত্ব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। শিয়া সশ্পরদায়ের গুরুবাদকে 
এবা প্রকাশ্ঠে আক্রমণ করেছেন। প্রচলিত প্রত্যাদেশবাদের ধারণায় এবং 
অলৌকিক ক্রিয়াকপাপেও এদের আস্থা ছিণ না|» এই যুক্তিবাদী »শ্রদায়ের 
মতবাদ তাই ম্বভাবত রামমোহনকে আকর্ষণ করেছিল। দশম-একাদশ 

শরষ্টাব্বের আরব কবি ও দীর্শনিক আবুন-আলাল মাআরির চিন্তার সঙ্গে 
তুহফাৎ? এ বাক্ত রামমোহনের চিন্তার সাদৃশ্ঠের প্রতিও কেউ কেউ ইঙ্গিত 
করেছেন।১। আল-মাআরিও রামমোহনের মত প্রচলিত আহুষ্ঠানিক ধর্মকে 
মাষের অভ্যাম, পরিবেশ ও শিক্ষাজাত সংস্কারের ফল বলেই গণ্য করেছেন 
এবং ধর্মগ্রব্তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের গ্রতাববৃদ্ধি ও স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেস্ট্রে কাল্পনিক 
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ধর্মমত প্রচারের অভিযোগ এনেছেন। এই গ্রসক্ষে ইবন আরবি বাঁখাত 

ইসলামীয় দর্শনের “আল্-নৃর' বা দিবাজ্যোতির ধারণার সঙ্গে রামমোহন কর্তৃক 
মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে ঈশ্বরের দানরূপে স্বীকারের ধারণার সামৃশ্টের প্রতিও 
ইঙ্িত কর! হয়েছে।১* ইবন আরবি বলেন, মানবজানকে আমূল বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যাবে যে মানুষের যে বোধশক্তি সেটি জ্যোতি ছাড়া আর 
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রামমোহনের উপর এই সিদ্ধান্তের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। তুহ ফাঁৎ-এ 

রামমোহনের বুদ্ধিবৃত্তির বিঙ্লেষণ অবশ্ঠ এত পুষ্ধান্ুপুঙ্ধ নয়। কিন্তু অন্ধ 
শারানগগতয, প্রত্যাদেশবাদ, অলৌকিক ও অতিগ্রাকতে বিশ্বাস প্রভৃতির 
বিরুদ্ধে তিনি যে ভাবে মানুষের সার্বভৌম ন্বাধীন বিচাববুদ্ধি ( 10061100021 

18001069 ৪1)0 861)86$) ও ন্বাভাঁবিক অন্তর (10101051801 )কে 

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দাঁদ বলে গণ্য করেছেন তা ইবন আরবির কথা মনে করিয়ে 
দেয়। সুফী মরমীদের মধ্যে রূমী, লার্দি, হাঁফিজ প্রমুখ কবিগণ রামমোহনের 
প্রিয় ছিলেন। এরা শাস্ত্রীয় সংকীর্ঘতা থেকে বহুলাংশে মূক্ত ছিলেন এবং 
ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ যৌগে এবং ঈশ্বর ও জীবজগতের এঁক্যে বিশ্বাসী ছিলেন 
বলেই রামমোহনের চিত্বকে আকর্ষণ করেছিলেন। 

ইস্লামীয় ধর্মশাস্তে প্রগাঢ় পাণ্ডিতাসত্েও 'তুহ ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্” ছাড়া 
রামমোহন উজ শাস্ত্রের আলোচনামূলক আর কোনও গ্রন্থ গ্রকাশ করেছিলেন 
কিন! জানা যায়না। সেরকম কোন গ্রন্থ আবিষ্কত হয়নি। 'মনাজারাৎ” 

€ 



উল্্-আদিয়ান' বা 'নানা ধর্মের বিচার? শীর্ষক একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা 

করেছিলেন এমন উল্লেখ 'তুহফাণ-এ আছে। এখানি প্রকাশিত হয়েছিল 
কিনা সন্দেহ। জরধুষ্ীয় সম্প্রদায় কৃত 'তৃহফাৎ-এর মমালোচনার গ্রত্াত্তর- 
স্বরপ 'জওআব-ই-তুহ ফাঁৎ উল্-মুওহাহিদিন। নামে যে পুস্তিকাঁটি সম্ভবত 
১৮২০ খ্ীযা্ে প্রকাশিত হয়েছিল সেটি বর্তমান লেখক ব্রিটিশ মুাজিয়ম 

গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে সর্বপ্রথম তার ঝঙ্গান্গবাদ করেছেন ( পরিশিষ্ট-৪ 

ষ্টব্য )। অনুমান করবার কারণ আছে, এ গ্রন্থ রামমোহনের রচিত নয়, 

তার অন্তরঙ্গ কোন ( সম্ভবত মুসলমান ) বন্ধুর রচিত। স্বতরাং এর পসাক্ষয 

আমার্দের বর্তমান আলোচনাঁষ কাজে লাগবে না। কলিকাতা বাসকালে 

রামমোহন হজরৎ মহম্মদের এক জীবনী লিখবার সংকল্প করেছিলেন । 
দুর্ভাগাবশত এই মংকল্প কাজে পরিণত করতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে বন্ধু 
এাডামকে তিনি বলেছিলেন, মহণ্মদের গৌড়! ভক্ত ও বিরুদ্ধবাদী শক্র ও. 

নমালোচকগণ--কেউই এই মহাপুরুষের প্রতি স্থবিচার করেন নি। মহম্মদের 

গ্রকৃত মাহাত্ম্য সম্পর্কে জগত্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল এই জীবনীরচনার 
উদ্দেশ্ত।১৯*ক যদি গ্রন্থটি তিনি লিখে যেতে পারতেন আমরা তার প্রজ্ঞার 
আলোকদীপ, ইসপ্ামীয় আকরের ভিত্তিতে রচিত মহম্মদের জীবনী ও 

উপদেশ মংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ লাভ করতাম এবং ইসলামীয় শান সম্পর্কে তার 
পরিণত মতামতের পরিচয়ও সে গ্রন্থে অবস্ঠই পাওয়া যেত। কিন্তু এক্ষেত্রেও 

আমাদের নিরাশ হতে হয়। পরবর্তা রচনার মধ্ো তাঁর শ্রীহীয় বিতর্কের স্থানে 
স্থানে রামমোহনকে মুমলমান শাস্ত্রের সাক্ষ্য ব্যবহার করতে দেখা যায় যেমন-- 

98০০2 40681 00 005 00005090 04911০ -এর তৃতীয় অধায়ের 

উপসংহারে । কিন্তু এই পর্বে তিনি তাঁর পূর্বের কটর যুক্তিবাদকে কতকটা 
নমণীয় করে শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছেন এবং যুক্তির পরিপূরক হিসাবে 

প্রতাদেশকেও গ্রহণ করেছেন! এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এই পর্বে 
শ্ীটীয় শাস্ত্রের মত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে সামঞশ্ত রক্ষা! করে তিনি ইসলামীয় 
শান্্রকেও প্রত্যারদিষ্ট বলে স্বীকার করতেন। তাছাড়া এই বিচারগ্রন্থগুলিতে 
পরায় সর্ব প্রত্যাদিষ্ট ইহুদী ধর্মশান্্র ব! 78518 [৫৫180011কেও যে খ্রীতীয় 

প্রতাদেশ বা ০01:8091 [২৪$61800:)-এর সঙ্গে সমমর্ধাদা দেওয়। হয়েছে তাও 

লক্ষণীয়। শান্তর সম্পর্কে রামমোহনের এই দংশোধিত দৃষ্টি যথাস্থানে আলোচ্য । 
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রামমোহনের, উপর ইসলামীয় চিন্তার এই বিশিষ্ট ধারাগুলির প্রভাব স্বীকার 
করে নেবার পরেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়।.. ইসলামীয় জগতের যে মুব প্রায় 
বা মনীষীর সঙ্গে রামমোহনের চিন্তার সাদৃষ্ঠ আমাদের দৃষ্টি আকরণ করে 
তাদের কেউই কুরাপশরীফের প্রামাণ্য অস্বীকার করেন নি--এমন কি থে 
মৃতাজিল! সপ্তায় কুরাণের নিতাতা মানতেন না,_তীরাও নয়। হৃফী 
মরমীদের। মধ্যে শরীয়তী বিধিনিষেধ পালনে তেমন উৎসাহ দেখা যেতনা এবং 
তাদের সাধনপ্রণালীর মধ্যে এমন অনেক উপাদান কালক্রমে প্রবেশ করেছিল 
যা হয় তো ইসলামের মূল তত্বের অঙ্গ নয়।২* কিন্তু অত্রাস্ত শা্বাদের বিরুদ্ধ 
সম্মানে স্থপরিকপ্লিতভাবে বিদ্রোহ করবার আগ্রহ তাঁর! দেখান নি। বরং 
তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক পত্তিত ও সাধক মূল ইসলামের সঙ্গে সৃফীমতবাদের 
সামধন্যবিধানের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। স্থবিখ্যাত মনীধী আল্-গজ্জালি 
(১০৫৮-১১১১)র যত্ধে শেষ পর্স্ত শরীয়তের সঙ্গে সৃফী মতবাদ সমদ্বিত হয়।২১ 
'তুহফাৎ'এ প্রতিফলিত যুক্তিবাদ কিন্তু সম্পূর্ণ শান্্রনিরপেক্ষ । এর প্রেরণ! 
সেক্ষেত্রে রামমোহন পেলেন কোথা থেকে ? 

এ পর্যন্ত সকলেই অনুমান করেছেন, 'তুহফা-এর রচনাকাল ১৮*৩-৯৪ 
শরষ্টাৰ। প্রচলিত ধাঁরণা৮-সে সময়ে রামমোহন যদিও ইংরেজি শিখেছেন, 
তবু টার ইংরেজি জান তখন পর্যস্ত এতদূর অগ্রসর হয়নি যাঁর সাহাযো 
ইউরোপীয় বিজ্ঞানদর্শনে তিনি পূর্ণ অধিকার অর্জন করতে পারেন। কিন্ত 
যে শান্্নিরপেক্ষ যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত তিনি 'তুহফাৎ'এ প্রকাঁশ করেছেন তাষ 
ুক্তিবাদের অংশ ইসলাম-প্রভারিত হলেও শান্নিরপেক্ষতীর প্রশ্নে তা আমাদের 
ইউরোপীয় যুক্তিবাদী চিন্তাধারার এঁতিহই স্মরণ করিয়ে দেয়। যোড়শ থেকে 
অষ্টাদশ শতাী পর্যস্ত এই ধারা পরিপুষ্ট হয় যথাক্রমে বেকন ও লক; 
কলিন্স, টিগাল, টোলাওড, মরগান, শ্ঠাফট্সবেরী গ্রভৃতি যুক্তিমূলক 
একেশ্বরবাদের পরিপোষক (0819)গণ ; ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাদস্থ দার্শনিক 
প্রেরণার উতন ভোলতেয়ারূ, দিদেরো, হেলভেসিয়াম্, গ্য'লেমূবযর, কষোঁ, ভোলনি 
প্রভৃতি দার্শনিকবৃন্দ ; এবং টমাম পেইন্ ও. ডেভিভ্ হিউমের হাতে। এদের 
অনেকের ন্দ্বারা রামষোহনের চিত্ত যে প্রভাবিত হয়েছিল তাঁর যথেষ্ট প্রমাণ 
আছে। বেকন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও চিন্তার জনয এক নৃতন প্রণালী উদ্ভাবন 
রূরেন (9০৮4০) ০:8873010 বা! 11৫ 07480) এবং জানিবিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে 

১৫, 



জনক্রতি, কুসংস্কার ও আধ্বাকোর শাঁসন থেকে মুক্ত হয়ে কি তাবে সত্য নির্ণয় 
করতে হবে--তাঁর পথনির্দেশ করেন। লক এই প্রণণালীর আরও উন্নতি মাধন 
করে তাকে দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। তাঁর মতে সত্য নির্ণয়ের পূর্বে 

জান! আবশ্তক সত্য কি? জ্ঞান কি? জ্রেয়েই বাকি? মানুষের কোন্ কোন্ বিষয়ে 
জ্ঞানলাভ করা সম্ভব এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে জানবার শক্তি একেবারেই নেই? 
এই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের উপর আমাদের জ্ঞানের মত্যতা নির্ভর করছে। 
কিন্তু বেকন ও লক্ অভ্রান্ত শান্ত্রকে সম্পূর্ণ বর্জন করেন নি। তাদের মতে, যে 

সব তত্ব এই জগৎকৌশল দেখেও জানা যায় নাঁ-য! আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও 
অভিজ্ঞতার বহিভূত-_সেইগুলিই আমরা শান্রবিশ্বাসের মাঁধামে জনিতে পারি; 
কিন্তু এই বিশ্বামলন্ধ তত্ব স্বাভাবিক জ্ঞানাতিরিক্ত হলেও, স্বাভাবিক জ্ঞানের 

বিরোধী নয়। লক্ তার এক গ্রন্থে যুক্তি ও বিশ্বাসের এই পরস্পর-নির্ভরতা 
সম্পর্কে বলেছেন £ “*" 1 00101162085 1506 06 80158 00 05816 1100106 

00801000621 0510) 02 00109520 00 169501) 18100 15 0000108 

046৪ হাত 25320001006 10100 3 আ10101) 16 1606 16201506) ৪3 

18 001 00) 08000 106 201060 €0 21750011)6 006 0001) £০০0 

168501) 8110 50. 0810190% 196  01900560 ০11২২ কিন্তু ইংরেজ 

ডীয়িস্টগণের সিদ্ধান্তে শান্তববিশ্বাসের এই সীমিত স্থানট্ুকুও ছিল না। ইশ্বর ও 
পরলে।ক সংক্রান্ত প্রতায়গুলিকে অগ্রাহ্হ না করলেও তীর! কোনও শাম্েরই 

অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী ছিলেন না। এ বিষয়ে তাদের প্রধান যুক্তি দু'টি £ (১) কোন 
বিশেষ শান্্কে অত্রান্ত বলে স্বীকার করলে ঈশ্বরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দৌঁষ 
আরোপ করতে হয়, কেনন! ৰিভিন্ন দেশে ও কালে নানা গ্রন্থই শান্তর মর্যাদা 

লাভ করেছে; (২) শাস্তরবিশ্বাম অনৈসগিক ক্রিয়ায় বিশ্বীসেরই নামাস্তর। 
অনৈসগিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস অযৌক্তিক, কেন না তা মাহষের স্বাভাবিক জান ও 
নৈতিক প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। প্রাগুক্ত ফরাসী চিন্তানায়কগণের মধো 

ভোলতেয়ার্, রুশো ও ভোলনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, বাকীরা প্রায় সকলেই 
হয় জড়বাদী নাস্তিক না হয় সংশয়বাদী। এদের আক্রমণ ও সমালোচনার 
লক্ষ্য ছিল-_সমাজে, বাষ্টে, ধর্মবাবস্থায় পুর্ীভৃত সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থ, নিপীড়ন, 
অসামা ও কুসংস্কার; এবং আরাধ্য ছিল জ্ঞান ও স্বাধীনতা ॥ এদের মধ্য 
ধার! ধর্মবিশ্বাসী তাদের মতে ধর্মশান্ত্রে কিছু সত্য থাকলেও তার সঙ্গে বহু 
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নীতিবিরুদ্ধ কথা, অবিশ্বান্ত অলৌকিক কাহিনী এবং কুসংস্কারের সমাবেশ 
ঘটেছে। সমসাময়িক ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড. হিউম ছিলেন পরিপূর্ণ 
সংশম্ববাদী ? তিনি হ্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা ধের উৎপত্তি ও ইতিহাস 
ব্যাখ্যা করেন ও মত্যনির্ণয়ের পথে কার্যকারণসঘ্ন্ধমূলক যুক্তির অসারতা 

প্রতিপন্ন করেন। অলৌকিক ক্রিয়া (10406) বা অন্রান্ত শাস্ত্রে তার 
বিশ্বাস ছিল না। অলৌকিক ক্রিয়া বা 20801 সংক্রান্ত তার বিখ্যাত নিবন্ধে 

তিনি বলেছেন, “4 2219016 19 ৪ %101007) 0৫ 036 19 ও 0£180011 
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০80) 009810]5 1১6 1108811)60. 1৮২৩ উক্ত প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে তিনি 

অলৌকিক ক্রিয্নাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিগুলিকে আরও বিস্তারিত করেছেন 
এবং শেষপর্যস্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে যুক্তিদ্থার! গ্রষ্টধর্মকে কিছুতেই 
সমর্থন কর! চলে না যে হেতু গ্ী্টপর্মের ভিত্তি হল অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাসের 
উপর ( ] ৪0 106 16৮: 0169560 710) 006 1060000 01162800174 
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শতাবীর ইউরোপের জ্ঞানবিভামিত যুগের (4১8০ ০£ 70118261506) 
দাশনিকগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা ঈশ্বরবিশ্বাপী তাঁরা শান্্বিশ্বাস ও অলৌকিক 
ক্রিয়াদির ধারণ! বিবর্জিত এক ধর্মের পরিকল্পনা করেন যাঁর নাম দেওয়া 
হয়েছিল 11808] 76118100. বা নৈসগিক ধর্ম। সংশয়বাদী হিউম৪ তার 
[018109868 0013061771708 1800181 861181012 গ্রন্থে ধর্মের উত্পত্তির 

মূলন্বরপ কম্পিত সকল অনৈসগিক তত্বকে অগ্রাহথ করেছেন। স্থতরাং 
রামমোহনের অনতিপূর্বে পাশ্চাত্য চিন্তায় নৈসগিক ধর্ম মম্পর্কে ছুটি বিশিষ্ট 
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দৃঠিতঙ্গী লক্ষ্য করা যাচ্ছে--(১) ধর্মবিশ্বাসী (২) সংশয়বাদী। 'তুহফাং- 

উদ্্-মুওহাহিদিন্ গ্রন্থে রামমোহন এই নৈসগিক-ধর্মবাদী কপেই আত্মপ্রকাশ 
করেছেন। তবে 'তুহফাৎ পাঠে এ কথাও স্পষ্ট যে তিনি বিশ্বাসীদেরই 
দলভুক্ত, ধর্মের মূল সতা সম্পর্কে সংশয়বাদী নন। 

'তৃহ ফাৎ'এ রামমোহন শান্বিশ্বাস সংক্রান্ত ষে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রকাশিত আধুনিক 
যুগের ইউরোগীয় জানরাজ্যর যুক্তিবাদের সঙ্গে তার বিশ্ময়কঘ সাদৃশ্য নিশ্চয় 
লক্ষ্য করবার মত। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সর্বপ্রথম দেখান, এই গ্রন্থের উপসংহারে 
তিনি ভৌলতেয়ার ও ভোলনির মত অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস সম্পর্কে 

মনিবজাতিকে চার ভাগ করেছেন £ (১) যারা প্রতারক,অর্থাৎ লোক- 

সংগ্রহের জন্য ইচ্ছাপূর্বক অলৌকিক কাহিনী স্থটি করে মানুষকে প্রতারণা 
করে; (২) যারা প্রতারিত--অর্থাৎ নিধিচারে এ সব ব্যক্তিদের রচিত 
উদ্দেশ্বমূলক আজগুবি কাহিনীতে বিশ্বাস করে ঠকে) (৩) যারা একযোগে 
প্রতারক এবং প্রতারিত-_-অর্থাৎ যারা নিজেরা! অলৌকিক কাহিনী বিশ্বাস করে 
এবং অগ্তদেরও ত| বিশ্বাস করতে প্রণোদিত করে; (8) যাঁরা ঈশ্বরের 

আঁীর্বাদে প্রতারণাঁও করেনা গ্রতাঁরিতও হয় না।২ঃ কিন্তু তা লত্বেও মনে 

রাখতে হবে 'তৃহ্ ফাৎ' প্রকাশের কালে রামমোহনের ইংরেজি শিক্ষা ও ইউ- 
রোপীয় বিদ্যায় গ্রবেশ বেশী দুর অগ্রসর হয়নি। সুতরাং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান 
ও যুক্তিবাদ এই গ্রন্থের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল--এমন সিদ্ধান্ত মেনে 
নেওয়া একটু কঠিন। সযত্বে অজিত ইসলামীয় বিদ্যার ছাপ 'তুহ ফাৎ-এর 
গ্রতি পঙ্ক্তিতে এবং সমগ্র রচনাভঙ্গীতে অতিম্পষ্ট। এই প্রথর যুক্তিবাদের 
উৎস তাই ইসলামীয় আকরেই অনুসন্ধান করতে হবে। কিন্তু ইসলামীয় 

গৃত্রের এই যুক্তিবাদ শারছনিরপেক্ষ ছিল না--শাস্ত্রের যুক্তিবাদী ব্যাখাই তার 
বৈশিষ্ট্য। 'তুহফাৎ-এ রামমোহন দীড়িয়েছেন সম্পূর্ণ মুক্ত মনের স্বাধীন বিচার 
বুদ্ধির উপর। শাস্্রগ্রমাণকে এখানে তিনি সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছেন। 
'তুহ ফাঁৎ-এর ধর্ম সন্তাঁরিখের হিসাবে পাশ্চাত্য ভীইস্ট বা নৈসগিক ধর্মবাদীদের 

বারা প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব হলেও তাঁদের মতবাদের যে সমগোত্রীয় এ বিষয়ে 

অন্দেহ নেই। ভাই একথা মেনে না নিয়ে উপায় থাকে না যে রামমোহন 

এখানে মুখাত যুক্তিবাদী ইসলামীয় দর্শনের ছারা! অস্প্রাণিত। তীর যুক্তিবাদ 
আতও অগ্রসন হয়ে ষে সম্পূর্ণ শান্্নিরপেক্ষতার স্তরে পৌছেছিল, সে. সিদ্ধান্ত 
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ইসলামীয় দর্শন মার্জিত তাঁর মনীষার তংকালীন স্বকীয় বৈশিষ্টা। 'তৃহফাৎ 
প্রকাশের পরবর্তীকালে ইউরোপীয় জান-বিজ্ঞানে তার অধিকার ক্রমশ গভীর 
হলে তা ঘাব] এই মনোভাব নিশ্চয় আরও সমৃদ্ধ ও শাণত হয়েছিল। 

জীবনের পববর্তী অধ্যাযে বক্ষণশীল হিন্দু ও খ্রীষ্ীয় গ্রতিপক্ষগণের সঙ্গে 

বিচার প্রসঙ্গে ঘচিত গ্রন্থগুলিতে শাস্ত্রের প্রতি রামমোহনেব যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রতি- 

ফলিত--ত! 'তৃহ ফাৎ” পর্বের অকুত্রিম যুক্তিবাদ থেকে আপাতদৃঠিতে কিছু পৃথক । 
দেখা যাঁয় উভয়ন্ত্র তিনি যথাক্রমে হিন্দু ও খ্রীত্ীয শাস্ত্রের গ্রামাণা হ্বীকাঁর করে 

নিয়েই বিচারে অগ্রসর হধেছেন। এর থেকে স্তাবত মনে হতে পারে 

“তুহ ফাৎ'-এ তাঁর যে পরিপূর্ণ যুক্তিবাদী মানসের পরিচয পাওয়া গিয়েছিল উত্তর 
পর্বে তার পবিবর্তন হয়েছে এবং পরবর্তী গ্রস্থগুলিতে সেই গ্রখর যুক্তিবাদ 
খানিকটা সংশোধন কবে তিনি শান্ত্গ্রমাণকে স্বীকাত দিয়েছেন। প্রাচীন 
লেখকগণের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং একালে কাজি আবছুল ওয়া এই 
সিদ্ধান্ত মানতে চাননি। শেষোত্ক জন বলেন 'তৃইফাৎ,-এ যে দৃ্টিভঙ্গীর পরিচয় 
পাওয| যা, শান্্প্রামাণ্যের প্রশ্নে সেইটি রামমোহনের প্রকৃত মনোভাব, 
উত্তবকালের বিচারপ্রস্থগুলিতে শান্তপ্রামাণ্য স্বীকৃতির যে নিদর্শন আছে-ও 
তর্ককৌশলমানর--সমসাময়িক বক্ষণনীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গৌড! ঞহীয় মিশনারী 
মহলেব অন্ধ শান্্াঙ্গত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য তাকে এই তর্কপ্রণালী 

উদ্ভাবন করতে হযেছিল।* বামমোহনের শান্ত্রসম্পকণয মতের অগ্রপশ্চাৎ 
সামন্ত করা সম্ভব কিনা সে গরশ্ন বিচাবেব পূর্বে হিন্দু ও খ্রীষীয় শান্রঘয় সম্পর্কে | 

তাঁর বজজব্যগুলির সংক্গিগ্ুসার উদ্ধাব কর1 প্রয়োজন । পরবর্তী অধ্যায়ে 
রায়মোহনেব বেদাস্তচর্চা সংক্রান্ত আলোচনা! গসঙ্গে হিনুশান্ের প্রামাণোর প্রশ্নে 
তার মতের কিছু বিস্তারিত উল্লেখ কবতে হয়েছে । তাই পুনবাবৃত্তির জন্য 

অগ্রিম মার্জন। চেয়ে এখানে কেবন হুত্রগুলি পরপর সাজিয়ে দেওয়া যাচ্ছে ; 
১. বেই সর্বাধিক গ্রামাণিক এবং যা বেদবিরোধী তা! শান্ত্রপে গণ্য হবার 

যোগা নয়, ২ জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে জানই হল শ্রেষ্ঠ, এবং সেই হৃত্রে বেদের 
জানকাণ্ড বা উপনিষদ্ভাগ তার কর্মকাণ্ড অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ , ৩. বেদ ও উপনিষদে 
যে সব পবষ্পর-বিরোঁধী সিদ্ধান্ত দেখ! যায সেগুলি শাঙএামাগা স্বীকারের পথে 

কোন বাধা নয়। তাত্বিক দৃষ্টিতে সমগ্র বেদ এক অখণ্ড সামবন্যপূর্ণ শান্। 
পরম্পর-বির়োধী শ্রুতিবাঁকোর একঘাকাতা! স্থাপন করেই উক্ত দ্ববিরোধ ও 
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অদঙ্গতিগুলি দুর করতে হবে) ৪. পুরাণ-তাদি বেদোত্তর কালে রচিত 

্রস্থসমূহও জরতিবিরুদ্ধ না হলে শান্ত্রূপেই গণ্য হওয়া উচিত। এগুলির বিষয়বন্ধর 
মধো এক অংশ উপনিষদের মতই ্রহ্ষজ্ঞানপ্রতিপাদক। এ সম্পর্কে কোন 

আপত্তি উঠতে পারে না। অন্ধন্র যেখানে সাকার দেবত! ও সাঁকারো- 

পাসনার বর্ণনা আছে, সেগুলি দুর্বল অধিকাঁরীদের জন্য গুদত্ত বিধান মান্র। 

চিত্তে প্রকৃত জানোদয় হলে এই সব কাল্পনিক উপাসনার প্রয়োজন ফুরিয়ে 

যায়। এই ভাবে শ্রতির সঙ্গে একবাক্যতা ও বিষয়বন্তর একবাক্যতা স্থাপন 

করে পুরাণ-তন্ত্রকে শান্্রপে মান্য করা কর্তবা; ৫, শ্রুতি ও ্থৃতির বিরোধ 
উপস্থিত হলে শ্রুতি সর্বত্র মাস্ত, গ্রমাঁণ হিসাবে স্তবতির স্থান শ্রুতির অনেক নিয়ে। 
্বৃতিসমূহের মধ্যে মনুস্বতির প্রামাণা সর্বাধিক যে স্থবতির সাক্ষা মন্থর বিরোধী 
সে স্থৃতি এ্মাণ হিসাবে অগ্রাহ্য । 

'িদুশান্ত্ের আলোচন! প্রসঙ্গে রামমোহন ্রতিগ্রমাণ ম্বীকার করেছেন। 
তাঁর গ্রতিপক্ষগণ এক্ষেত্রে সকলেই সনাতনপন্থী ছিলেন এবং শ্রুতি তাদের 
কাছে অবশ্রমান্ধ ছিল। স্বতন্ত্রভাবে তারা এই প্রমাণপ্রসঙ্গ আলোচন! 

করেন মি। সেই কারণেই রামমোহনকেও প্রমাণরূপে শ্রুতি কি হিসাবে 
কতদূর গ্রাহথ সে প্রশ্নটিকে বিচারের-বিষয় করতে হয়নি, যদিও শ্রতিগ্রমাণের 
দৌহাই তাকে অনেকবারই দিতে হয়েছে । আস্তিক হিন্ুদর্শনের সবকটিতেই 
বেদপ্রামাণ্য স্বীকৃত, কিন্তু সেগুলির মধ্যেও এই প্রসঙ্গে দষ্টিঙ্গীর তারতম্য 
আছে। মীমাংমকগণের মতে বেদ হৃষ্টবস্ত নয়। কোনও পুরুষ বা ঈশ্বর 
একে হি করেন নি। মীমাংসা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। এই মতে বেদ 
অপৌরুষেয় ও নিত্য, এর বাকাসকল শব্ধ ও বর্ণের মতই চিরস্তন--অনাদিকাল 

থেকে সেগুলি বর্তমান এবং অনস্তকাল বর্তমান থাকবে। বোদমন্ত্রের সঙ্গে যে 

সব খধির নাম যুক্ত তারা মন্ত্রগুলির রচয়িত| নন,_এগুলির ষ্টা ও ব্যাখ্যাতা 

মাত্র। জৈমিনিকূত মীমাংসাস্থত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৪ থেকে 
৩২ সুত্র পর্যন্ত এই বিষ্নটির আলোচন1 আছে এবং শবরম্বামীর ভাস্তে এই 
সিদ্ধান্তের সমর্থনে হুল্মম ও বিস্তারিত যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। সায়ণাচাধের 
খখেদ-ভান্-ভূমিকাতেও অনেকাংশে অন্থরূপ যুক্ধির সাহায্যে বেদের অপৌকযেযেত্ 
স্থাপন করবার প্রয়াস লক্ষিত হয়।২*ক এর রিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছেন 
নৈয়ায়িকগণ। সায় মতে বেদ নিত্য নয়, তা৷ ঈশ্বর বা পুরুষ কর্তৃক হুষ্ট--তাই 
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একে পৌক্ুষেয় বলতে হবে। ঈশ্বর স্থট্টির আদিতে বেদ হৃটটি ক.-ছেন, 
গ্রলয়কালে সির সঙ্গে সঙ্গে বেদও ধ্বংস হবে; আবার নবকল্পে নৃতন হুষ্টিকালে 
নৃতন বেদের স্ট্টি হবে। পূর্বকল্পের বেদের সঙ্কে এই নববেদের মিল নেহ, 
কল্পভেদে শ্রুতিও ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং প্রতি কয্পেই বেদবাহিত এতিহের 
ধারাচ্ছে ঘটে । প্রতি কল্পারস্তে ঈশ্বর নৃতন করে বেদ স্থট্টি করেন) ঈশ্বর 
বলেই বেদ মান্য। বৈদীস্তিকগণের দৃষ্টিতে এই ছুই দিদ্ধান্তের কোনটিই 
সম্পূর্ণ সত্য নয়। বেদ নিত্য হতে পারে না, কেন না বেদ যে হষ্ট বন্ধ এমন 

উক্তি বেদেই পাওয়া যায়। শংকর ক্রন্ধস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের 
তৃতীয় সুত্র শান্ত্রঘোনিত্বাৎ-এর উপর কৃত ন্িজভায্ে বলেছেন, যে খখেদ 

প্রভৃতি মহাঁশান্ত্র নানা বিদ্যার আকর, সমুদীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের আশ্রয়, প্রদীপের 
ন্যায় সর্বাবভাঁসক--স্থৃতরাঁং সর্বজ্রতুলা, সেই খঞ্ধেদ প্রভৃতির যোনি বা উদ্তবস্থান 
ব্রহ্ম ।ৎ৭ অর্থাৎ বো যে ত্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট বস্ত তা তিনি স্বীকার করেছেন। 

কিন্তু এই অর্থে বেদ নিত্য না হলেও, তা ক্ষণিক নয়, পৌরুষেয়ও নয়। বর্ণসমষটি 
পদসমট্টি ও বাকাসমষ্িরপ বেদ আকাশাদির মত স্ষ্টিকালে উৎপন্ন এবং প্রলয়- 
কালে বিনষ্ট; সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধো কোনও সময়ে তার আর উৎপত্তি-বিনাঁশ 
নেই। স্থৃতরাং তা ক্ষণিক নয়।২৮ আর পুকুষাঁধীন বা! উৎপন্ন বস্ত বলেই যে 

তা পৌকরুষেয় গণ্য হবে তাও নয়। কেননা কবির কাবাসৃট্টি ও ঈশ্বরের বে- 
টির মধ্যে মৌলিক পার্থকা আছে। কৰি যা স্থট করেন তা তীর পূর্বে আর; 
কেউ করেন নি, সে স্থষ্টি সম্পূর্ণ তাঁরই অধীন, সুতরাং তা পৌরুষেয়। কিন্ত 
প্রতি ু ষ্ির প্রারন্ডে ঈশ্বর বেদ সৃষ্টি করেন বটে, কিন্তু সে স্থষ্টির স্বাতন্ত্রা নেই, 
তিনি পূর্বকল্পের বেদের সমান আন্গপুবিক বেদ রচনা করেন। স্থতরাং এই 
সি তার ইচ্ছাধীন নয়, পুরাতন এঁতিহের পুনরাবর্তন মাত্র।২* এই অর্থে বেদ 
অপৌকুষেয়। রামমোহন তাঁর তরদ্বসথত্রভাযে ছুটি কৃত্রস্থলে (১, ১, ৩ এবং 

১, ৩১ ২৮) শংকরকে অনুসরণ করেছেন। স্থতরাং শ্রাতপ্রমাণের প্রশ্নে তার 

দিদ্ধান্ত বেদাস্ততভাস্ত গ্রকাশকালে, অর্থাৎ ১৮১৫ গ্রষ্টাবে, দাঁড়াল £ বেদ ঈশ্বর- 

সৃষ্ট বস্তু এবং বেদ নিত্য না হলেও বেদবাক্যের এতিহ নিত্য | পূর্বেই বলেছি 
এই সিদ্ধান্ত মীমাংসা! ও স্যায়মতের মধাবর্তী । 

হিন্দুশান্্ সংক্রান্ত 'বিচারগ্রসঙ্গে রামমোহন শবগ্রমাণ বা বোদগ্রমাণের 

প্রসঙ্গটি ঘেমন একাধিক স্থানে উত্থাপন করেছেন, শরষ্টীয় প্রতিপঙ্গগণের সঙ্গে 
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আলোচনাকালে খ্রীষটীয় শাস্ত্রের অভ্রান্ততার প্রশ্ন নিয়ে তেমন কোন স্বতত্্ 
আলোচনা করেন নি। কিন্তু তার পরোক্ষ উক্তিগুলি থেকে বুধতে অন্থবিধা 
বা! বিলম্ব হয় ন1 যে এ ক্ষেত্রেও তিনি শ্রীহ্রীয় শান বা বাইবেল গ্রন্থকে প্রমাণন্বরূপ 
অবলম্বন কবেই বিচাবে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তার এই বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ "১৫ 

01650600301 76595--06 £8106 100 06806 2170 17810117699-এর 

ভূমিকাতে তিনি স্বীকার করেছেন, তরন্ধের দ্বরূপ ও গুণাবলী, আত্মার প্রকৃতি 
প্রভৃতি ছুবহ তত্ব মানববুদ্ধির অগমা। এই সকল বিষয়ে বুদ্ধিমার্গীয় জিজানা 
আমাদের শান্তি বা তৃপ্তি দিতে পারে না। কিন্তু এক অদ্ধিতীয়, স্যত্টি-স্থিতি- 

পালনকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস ও এমন নৈতিক মূল্যবোধ যা আমাদৈর শিক্ষা দেয় 
অপবেব প্রতি সেই আচরণ করতে যা আমর! নিজেব প্রতি অপরের নিকট হতে 
কামন| করি।_আমাদের জীবনকে রমণীয় ও সর্বমানবের পক্ষে কলাণকর করে 
তোলে। ইঈশ্বরবিশ্বাস মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও সার্বভৌম, এর উৎস 
শাস্ত্রীয় এতিহা ও পরম্পরাগত শিক্ষা! (0:801600; ৪0) 11850000107) 

এবং প্রক্কতির মধ পরমেশ্বরের ধেঁ অপূর্ব সু্টিকৌশল পরিদ্ষুট তার অস্থশীলন। 
অপর পক্ষে নৈতিক ম্ল্যবোধের গ্রয়োজনীতা৷ সব ধর্মেই যদিও স্বীকৃত তথাপি 
ধর্মে সমগ্রভাবে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়। হয়েছে। বস্তত এটিই গরমের 
বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু বিভিন্ন খ্রী্ীয় সম্প্রদায় 'শবীষ্টান' অভিধাটি বিভিন্ন অর্থে 
গ্রয়োগ করে থাকেন। কেউ বা বলেন গ্রীষ্টের ঈশ্বরত্, পবিত্রাত্থা (হোলি গোস্ট) 
ও ঈশ্বর--এই তিন তত্বে বিশ্বাসী না! হলে নিজেকে খ্রীষ্টান বলা! চলে না; কারও 
মত উদারতর, তর! শুধু বলেন বাইবেলকে ঈশ্বর-প্রত্যািষ্ট শান্রূপে গ্রহণ 
করাই খ্রীষ্টান বলে চিহ্নিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সেই বাইবেলের অংশবিশেষের 

ব্যাখ্যায় একের সঙ্গে অপরের যতই মতপার্থক্য থাকুক না৷ কেন; আর এক 

দল আছেন ধারা বলেন খাইবেণ শা খযং শীটের মুখনিঃ্ত যে উপদেশাবণী 
আছে সেগুলি যথাযথভাবে পাঁলন করলেই খ্রীষ্ঠান হওয়! যাঁয়।* কেনন! 

খ্ীষ্টের গ্রেরিত শিল্ঞগণের উক্তির মধ্যে অনেক সময় স্ববিরোধ দেখতে পাওয়া 

যায়। উক্ত তৃতীয় সিদ্ধান্তই রামমোহণের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় 
তিনি সর্বসাধারণের জন্য খ্রীষ্টোপদেশ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তার এই 
সংকলনটি প্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট, মিশন কর্তৃপক্ষের মন:পৃত না হওয়ায় তাঁরা 
রামমোহনের গ্রন্থকে আক্রমণ করেন। এর ফলে যে দীর্ঘ বিতর্ক শুরু হয় সেই 
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উপলক্ষে যায়মোহনকে রচনা! করতে হয় ঞ&0 40062] 00 006 025081) 
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(১৮২১) এবং 2102] 20065100006 010150817 08৮110 (১৮২৩)। 

[06 6:50600 ০৫ 18585এ রামমোহন যদিও বাইবেলভুক্ গ্রীষ্টের নিজ 

উক্তিগুলিকে এই শাস্ত্রের অন্তান্য অংশের থেকে পৃথকীকরণের পন্থাই বেছে 
নিয়েছিলেন, তবু বাইবেল ঈশর-গ্রত্যাদিষ্ট শান এ মত তিনি প্রত্যাখান 
করেন নি। দেখা যায় এখানে তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসের যে ছুটি উৎস নির্দেশ 
করেছেন তার একটি শান্্ীয় এতিহ্ (2৪1002) অপরটি পরম্পরাগত শিক্ষা 
(10509০0০0]1 এখানে শ্পষ্টত তিনি 'তুহফাৎএ ব্যক্ত তার পরিপূর্ণ 

যুক্তিবাদ কিছু পরিমাণে সংশোধন করেছেন। 'তুহফাৎ্এ ঈশ্বর-বিশ্বামকে 
তিনি বলেছেন মানুষের স্বতাঁবজাত, এবং শাস্ত্রীয় এতিহয ও অত্যাসজাঁত 
সংস্কারকে বলেছেন সর্বথা বর্জনীয়। এই গ্রসক্কে তওয়াতুর' বা এঁতিহের 
বিশ্বাসযোগ্যতার বিরুদ্ধে তার তীক্ষ যুক্তিগুলিমনে পড়ে ।৬১ 7:৪০৫০৫৪- 

এর ভূমিকায় তাকে আবও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বলতে শুনি £ 6৫5069, 
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এখানে পুনরুক্ত নৈসগ্গিক নিয়ম ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধির নির্দেশের সঙ্গে এখানে 
একটি নৃতন মাত্রা যুক্ত হয়েছে--015176 1৪%61800%) বা এশ প্রতাদেশ। 
সমালোচকের আক্রমণের উত্তবে & 50068] 60 00601005081) চ৮৮11০ 

এ রামমোহন তাঁর 2:০৪ গ্রন্থের এই ভূমিকার প্রতি দৃি আকর্ষণ করে 

বলেছেন £ 10686 65165810198 216 08109012160, 1) 05 10010016 

001080109, 00 ০01%11106 ৪০৫7 10100 706 101895601১5 0:6100106, 
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সংযোজিত)। এই গ্রন্থেই আবাঁর অন্ত্র তিনি ঈশ্ববলতার একত্ব (বা! ৫20 
0 30) সম্পর্কে ম্পষ্টোক্তি করেছেন--00৪ 0715 009০৮106 ০01818- 

৮6০ 10) 162507. 8190 1656190035৪ কিস্তু সেই লক্ষে প্রতিপক্ষকে 

সতর্ক করে বলেছেন- প্রত্যাদেশ বা! %৫180০1 শ্বীকার নাকরেও ঈশ্বরবিশ্বাস 
সম্ভব, এবং এমন বিশ্বাসী বু আছেন £ “[ ৪00 ৪৮ & 1058 00 0৪০৫ 036 

01181) 01 1715. 2160006100 10000006 2006150 00 006 100810115 

০৫ 00056 চ1)0 06195 009 01511)1ঘ 0৫6 006 16151, 2100 01011501818 

[6ড180101, 701: 1000৮10050900108 1) 800108117621506 10) 

৪০7218] 17001968105 290 /১৪18005 10 00006 006 00891011165 

০0165617001) 1 13256 10656: 106 আ1]) 0786) 00 006 069 ০01 

1) 16001160000, 00810081710 20061900) 1)0 6৮6 106] 0067 

10161) 0166: 20100 006 [616৮2 [রামমোহনের 2:65০6০৩-এর 

সমালোচক খ্রীষ্টায় গ্রতিপক্ষ ] 870. 006 0000116. [16০69৪-এর নংকলক 

রামমোহন স্বয়ং] 10 ৪ £686 0081) 001109 ০0৫ 06116 1618005% 

0০ 006 10815" 1 রামমোহন রচিত 9০000 40981 (১৮২১) ও 

চ191 4১621 ( ১৮২৩ ) গ্রস্থত্বয়ে শেষ পর্যন্ত বিতর্কের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে 

ত্রিতত্ববাদ (111010811910190)) বনাম একেশ্বরবাদ ( 077181081)1900 )) এবং 

এই স্ত্রে রামমোহন প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যীশুর মানবত্ব এবং ঈশ্বরাধীনখ। 
এই প্রসঙ্গে তিনি যীন্তর ঈশ্বরত্ব (19615 ) মতবাদ, যীন্ত-প্রায়শ্চিত্তবাদ (বা 
[00০01156 01 4১601060061) 0£ 01015 সর্বমানবের পাঁপের প্রায়শ্চিত্তের 

জন্য যীন্ত সেচ্ছায় প্রাণ বিদর্জন দিয়েছিলেন, প্রচলিত খ্রষ্টধর্মের এই সিদ্বাস্ত ) 
এবং যীশুর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত কাহিনীগুলি অশান্্রীয় এবং যুক্তি 
দ্বারা বিশ্বাসের অযোগ্য বলে খোবধখ| করেছেন। এই প্রচলিত গ্রীহীয় 
সংস্কারগুলির পরিবর্তে তিনি যীততকে ঈশ্বরস্থ্ট ( ০2060 ), ও ঈশ্বরপ্রেমিক 
ধর্মোপদেষ্টা রপে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াম পেয়েছেন। তার অবলগ্থিত প্রণালী 
্ী্টীয় শানগ্রন্থের উপযুক্ত পঙ্ক্তি-বিচার বা! 6441 000101800 | সর্বত্র তিনি 

প্রতিপক্ষগ্ণকে বোঝাতে চেয়েছেন, তাদের ধর্মশান্ত্ের প্রত ব্যাখ্যা গ্রচলিত 
ভ্রিতববাদের অন্কুল নয়। এই বিচারে শান্গ্রমাণই তাঁর অন্্। 

এই স্থত্রে রামমোহনকৃত শান্ত্রবিচারের যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে সংক্ষেপে 

৬৮ 



সেগুলির উল্লেখ কর! যেতে পারে ; ১, তিনি আক্ষরিক অর্থে শাস্্কে গ্রহণ 
করবার ঘোর বিরোধী । তাঁর গ্রী্রীয় গ্রতিপক্ষগণ বাইবেলকে বর্ণে বর্ণে অভ্রা্ত 
মনে করেছেন-_তীদের দৃষ্টিতে এর শুধু অর্থ নয়- প্রতিটি শব এবং তার বিন্যাস 
প্বস্ত নিত্য এবং অভ্রান্ত। বাঁমমোহন এর প্রতিবাদে সঙ্গত ভাবেই দেখিয়েছেন 
মূল বাইবেলের ভাষা রূপকবহুল ও অলঙ্কারাকীর্শ__একে আক্ষরিক অর্থে ব্যাথ্যা 
করলে অর্থনঙ্গতি কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। গ্রীষটীয় ধর্মশান্ত্ের গ্রাচাদেশে 
উত্তব; প্রাচ্য ভাষাপমুহের প্রকাঁশভঙ্গী স্বভাবত অলঙ্কারম্ডিত, প্রাচাদেশীয়র 

আজন্ম এই ভাঁষ! শুনতে অস্ভান্ত | তাই বাইবেল বা কুরাঁণের বচন শ্তনলে 
বাহাড়ম্ববের অন্তবাঁলে নিহিত প্ররুত অর্থ গ্রহণে তাঁদের অন্থ্বিধ! হয় না। 
কিন্তু শত পাণ্ডিত্য সত্বেও অনভান্ত ইউরোপীয়দের পক্ষে এর প্ররুত অর্থ অনুধাবন 
করা সহজ নয়; তাই তারা আক্ষরিক ব্যাখা করে ভ্রমে পতিত হন।৩* 
96০0150 41278] গ্রন্ধে এই হাস্যকর আক্ষরিক ব্যাখ্যার এক উদ্দাইরণ তুলে 
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11) ড1€ত ২ **:৮ 1৯৭ এই শান্ত্রোজধির 08 শবটিতে যে প্রাচ্য ভাষারীতি 

অন্ঘায়ী গৌরবে বছুবচনের প্রয়োগ হয়েছে--এটি যে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের 
বহুত্বনির্দেশক নয় এই সহজ তবটি প্রতিপক্ষকে বোঝাঁতে রামমোহনকে এতগুলি 
কথা খরচ করতে হয়েছিল। 

২, হিন্ুশান্ত্রের বেলায় যেমন তিনি বেদ এবং পুবাণ-তস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য 

স্বীকার করে শ্রুতি বা বেদকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন এবং বেদের অনুগত হলে 
তবেই পুরাণ-তন্ত্রের প্রামাণ্য মেনেছেন, খ্বীষ্টীয় শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও তেমনি থরষ্টের 
মুখনিঃস্ছত বাণীকেই উচ্চতম মর্জাদা দিয়েছেন। বাইবেলের যে মব অংশ 
এঁতিচাঁসিক বিবরণ, অলৌকিক কাহিনী, রহস্যময় তৰ ইতাদির বর্ণনায় মুখর 
সেগুলিকে তিনি প্রাধান্ দেন নি, কেন না সে বিষয়গুলি বিতক্কিত ও যুক্তিবাদী 
এবং অশ্রীষ্টানগণ সেগুলিকে অগ্রাহহ করে থাকেন। একমাত্র খ্রীষ্টের অমূল্য 

উপদেশাবলীই দর্বজনগ্রাহথ এবং প্রাকৃতিক নিয়ম, যুক্তি, শান্্-_সব কিছু ছারা 
সমধিত (0005 00105150617 10) 06 199 0৫ 1080016, 2150 0011010- 

8016 00 06 01065665 ০0৫ 1)1110217 168901) 2170 01511)6 16 6180017)। 

৩. এঁশ প্রত্যাদেশ অবশ্যই মান্য, কিন্তু তার নঙ্গে সহজ বৃদ্ধি, প্রাকতিক 
নিয়ম এবং মানববুদ্ধির কদাচ কোনও বিরোধ নেই । 

৪. ধারা প্রত্যাদেশবাদ গ্রহণ করতে অক্ষম তাঁরাও চ্ছন্দে ঈশ্বর-বিশ্বাসী 
হতে পারেন। প্রত্যাদেশে অবিশ্বাস করলেই কেউ নাস্তিকরূপে অপাঙকেয় 
হয়ে যান না। 

৫. অন্যের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীচরণে হস্তক্ষেপ করার কারও অধিকার নেই 
(91161151012 ০0175150511) 8 00906 ০: ৫0063 10101) 1006 ০1620016 

10611663116 0565 60 1115 062601.46 00050 06 50185106160 

[96950107000 008 200 013]056 101 0176 1081) 00 82021012660 11001 

1616 10) 006 161181005 0056815065 06 010)013) 01 17101) 1)6 

স6]1] 11055, 16 15 106 19610 16501851016 105 215 12 £10061 

1001081) 01 01511)6 ), 

দেখ! যাচ্ছে, প্রায় প্রত্যেক ধর্মের এতিহ্বেই শাস্গ্রামাণ্য বা আপ্তবচন- 
প্রামাণ্যের একটি নির্দিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। তবে হিন্দু মুসলমান ও 

খীীয় ধর্মন্রয়ের এঁতিহাঁসিক অতিব্যক্তিতে শান্প্রামাণ্যবিশ্বাসের যে স্তরভেদ 
ও 



ঘটেছিল তাঁর মধ্যে একটা সাদৃশ্ব লক্ষা করা যাঁয়। সর্বরর ছুই স্তরের পার্থক্য 

প্রধানত অভ্রান্ত শান ও প্রত্যাদিষ্ট বচন নিয়ে। মীমাংঘকগণ যে অর্থে 
বোপ্রামাণ্য মেনেছেন জন্থযায়ী বেদকে শুধু প্রামাণিক গ্রশ্থই বলা হয় নি, তাকে 
নিত্য, অপৌরুষেয় ও বর্ণে বর্ণে অভ্রান্ত বল! হয়েছে। এই মতে ঈশ্বর বা খধিগণ 

বোশষ্টা নন। নৈয়ায়িকরা এরই প্রতিবাদে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন বেদ 
ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট বসন্ত, ঈশ্বরের বাণীরপেই তার প্রামাণিকত৷ প্রতিষ্ঠিত। 

মুসলমান ধর্মশান্ত্রের ইতিহাসেও তর্কটা উঠেছিল) সনাতনপন্থিগণ (হিচ্গ 

মীমাংসকদের মত ) ঘোষণা করেছিলেন কুরাঁণশরীফ নিতা,--এ গ্রন্থ ঈশ্বরের 

অবাক্ত বাণীর সমষ্টি-_সধ্ধম স্বর্গে রক্ষিত এক দিব্য আকর থেকে জিব্রাইল কর্তৃক 

এই বাণী মহন্মদের অন্তরে প্রেরিত হয়। স্থতরাং এর শুধু অর্থই নয়, প্রতিটি 
শবই নিত্য এবং অভ্রান্ত। এই মতের প্রতিবাদ করেন যুক্তিপন্থী মুতাজিলিগণ 

অনেকটা ভারতীয় নৈয়াঁিকগণের অন্তরূপ যুক্তির অন্নসরণ করে। তাদের 

মতে কুরাণ প্রামাণিক শান্্র হলেও তা সৃষ্ট বন্ধ, নিত্য নয়। এর বাণীগুলি 
ঈশ্বরপ্রেরিত, কিন্তু প্রেরণকালে হৃষ্ট--ত| কোনও নিত্য অব্যক্ত মত্যের 
প্রতিধ্বনি নয়। ইহুদী ও খ্রীষ্ীয় শান্তর সম্পর্কেও একই কথা। বাইবেলের 
প্রামাণ্যও প্রথম যুগে বিশ্বাম করা হত এই অর্থে যে এর প্রতিটি শব এমন কি 
প্রতিটি অক্ষরই অন্রান্ত (01108 ৪০0106018), এবং বাইবেল বর্ণিত প্রবন্তা ও 

প্রেরিতগণ অঙ্গলিপিকাঁর মাজ্র। পরবর্তী কালে এই বিশ্বাসের হৃপক্ষীয় 

যুক্তিগুলি দূর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমশ এর পরিবর্তে মনে করা হয় বাইবেলের 
শব ও অক্ষরগুলি কোনও নিত্য, অব্যক্ত, আধাত্মিক সত্যের বহিঃপ্রকাশ নয়; 

মহাঁপুরুষগণের অন্তরে যোগলব্ধ ঈশ্বরের যে বাণী ক্র্ত হয়েছিল, বাইবেলে তাই 
লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানেই £৪€18001 কথাটির অর্থ বদলে যাচ্ছে। মহাপুরুষ 

যোগযুক্ত অবস্থায় ঈশ্বরের বাঁণী স্বাভাবিক ভাবেই শুনেছেন, এর মধ্যে কোনও 
অলৌকিকত্ব নেই। অন্রান্ত শান্ত্বাদী থেকে এই প্রেরণাবাদ বা 8৫০: 
০৫ 11501861012 সম্পূর্ণ ভিন্ন। শেষোক্ত মতে যোগী মহাপুকষগণ জীবনে 

যে এঁশী বাণী লাভ করেছেন, শাস্ত্র তারই সমষ্টি এবং সেই কারণেই মান্য । 

এখন গ্রন্থ আসবে শান্ত্রপ্রামাণা সম্পর্কে বামমোহনের মত উত্তরজীবনে এর 
কোনটি ছিন-_-আক্ষরিক অর্থে অত্রান্ত শান্্বাদ ন! প্রেরণাবাদ? ইসলামীয় 
ধর্মশান্্র অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামীয় যুক্তিবাদ ও তর্কশান্ে দীক্ষার ফলে 

গ১ 



তুহফ্রাৎ, বচনাঁকালে তিনি উগ্র এবং পরিপূর্ণ যুক্তিবাদী বা৷ ৫৫৪: রূপে 
আত্মপ্রকাশ করেছিলেন । মোক্ষশান্ত বেদাস্তের গ্রস্থানত্রয়--উপনিষদ্, 

র্মসথত্র ও গীত! ( এবং সাধারণভাবে ভারতীয় দর্শন ) গভীর ভাবে অনুশীলনের 

ফলে তীর প্রথম জীবনের কঠোর যুক্তিবাদী মনোভাব অনেকটা নমনীয় 

হয়েছিল। খ্রষটধর্মের আধ্যাত্মিক তত্বের সঙ্কে অন্তরঙ্গ পরিচয় এই পরিবর্তনের 
ভিত্তিকে দৃঢতর করেছিল। তিনি ক্রমশ শান্্কে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলেন। 
কিন্তু শান্চর্চার পাশাপাশি প্রথম পর্বের যুক্তিবাদী চিন্তাধারাটিও ক্রমশ আরও 
পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য জানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে এর উপর আস্থা তিনি 
কোন সময়েই হারান নি। তাই ইসলামের শরীয়ৎপস্ছিগণের অন্রান্ত শান্রবাদ, 
ভারতীয় মীমাংসা-বেদাস্ত-্যায়-নর্শনের বেদপ্রামাণ্য-প্রতিপ্রাদক যুক্তি (তা 

যতই হুম্মদর্িতাঁর পরিচায়ক হোঁক না! কেন ), বা প্রচলিত ্রীষটধর্মের অন্ধ 
শানরান্গত্য শেষ পর্যস্ত তাকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। শান্তর সম্পর্কে শ্রদ্ধা অটুট 
রেখেও এবং শান্সাক্ষ্যের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থেকেও__ 
প্রাচীন অর্থে শান্্-নিতাতা! সম্পর্কে তিনি সন্দিহান হয়েছিলেন। তীর পরিণত 
জীবনের মত এই বিষয়ে যা দীড়ায় তা এই; বিভিন্ন দেশে ও কালে বিভিন্ন 
খষি ও তরষ্টাদের অন্তরে প্রজ্ঞালন্ধ সত্যসকল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন 
ধর্মশান্ব এই সকল সত্যেরই বাণীরূপ। অনুভূতিমূলক এই আধাত্মবিক সত্যগুলি 
নিত্য এবং নিছক যুক্তি বা লৌকিক বিচারবুদ্ধির অগমা। এর পাশাপাশি শান্বে 
ধর্মজীবনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর বহু প্রসঙ্গ, স্থুল বর্ণনা, বিশ্বাসের 
অযোগ্য অলৌকিক কাহিনী, ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর কুসংস্কার 
ইতাদি পুষ্ধীভূত হয়ে আছে। এগুলি বর্জনীয় ; কিন্ত ধর্মজীবন গঠনের পক্ষে 
নিতা আধ্যাত্মিক সত্যগুলি একাস্ত প্রয়োজনীয়। সক্ষে সঙ্গে যুক্তি বা বিচার- 
রুদ্ধিরও মান প্রয়োজন রয়েছে। শাীয় আধাঘ্মবিক সত্যের সঙ্গে যুক্তি বা 
প্রান্তিক নিয়মের কোনও বিরোধ নেই। রামমোহনের দৃষ্টিতে ভাই শান ও 
যুক্তির সমান মধাদা। বিচারপ্রস্থগুলিতে নিছক শান্ত্রনির্ভর মনোভাবের 
সমালোচনা প্রসক্ষে তিনি একাধিকবার যে বৃহম্পতিবচনটি উদ্ধার করেছেন তা 
পুনরায় এই প্রসঙ্গে ম্বরণীয় £ 

কেবলং শান্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো! বিনির্ণয়ঃ। 
, যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ।* 

গণি 



অপর পক্ষে কেবল যুক্তিতর্ক আধ্যাত্মিক সত্যলাভের সহায়ক নয়। 
যুক্তিমার্গের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কেনোপনিষদের ইংরেজি অঙ্বাছের ভূমিকায় 
তার স্পট উক্তি রয়েছে; “৬1087 ৪ 1001 60. 06 2:80160008 ০৫ 

8130161)0 17800108 সা 01661) 2190 00610 86 581191)06 ঘা! ৪৪০1) 

9061:; 2170 আ1)01) 01900018860 05 019 01:00103681১06) ঘ০ 2019621 
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শান সম্পর্কে রামমোহনের পরিণত মত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে; শাস্ত্র নিত্য 
এই অর্থে যে তা প্রজ্ঞালব ঈশ্ববীয় বাণী যা! ধষি, দ্রষটা ও মহাঁপুরুষগণের অস্তরে 
সাধনালব প্রজ্ঞাদৃষ্টির মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয় সর্বদেশে ও দর্বকালে এমন 
নবোত্তমগণ জন্মগ্রহণ করেছেন ধাঁদের অন্তরে এই বাণী গ্রত্যাদেশের আকারে 
গ্রকাশ্তি হয়েছে ও শান্ত্রে সঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং শান কোনও বিশেষ দেশে 
বাকালে আবদ্ধ নয়; ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ভাষায় এই অর্থে বিভিন্ন শান্রকে 
বল! যেতে পারে 16005101165 01 006 ০011600%6 ভা13৫0100 0৫ 0006 

[00787818০61 এই শাস্ত্রীয় চিরস্তন আধ্যাত্মিক সত্য এবং মান্ষের স্বাধীন 

বিচারবুদ্ধি পরষ্পরের পরিপূরক । এমন সিদ্ধাস্তকে কিছুতেই আক্ষরিক অর্থে 
ভ্রান্ত শান্ে বিশ্বাস বল! যাবে না-_একে যুক্তি দ্বার! পরিমাঞ্জিত প্রেরণাবাদ 
বা প্রত্যাদেশবাদ বলাই সঙ্গত। আপত্তি উঠতে পারে, “তুহ ফা পর্বে তিনি 
প্রত্যাদেশবাদকে বাতিন করে দিলেও স্বাধীন স্বাভাবিক বিবেকবুদ্ধি বা 

নও 



180015] 108019600 তো ম্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এই 08091 

111801:8001কে সেখানে তিনি মানের ঈশ্বরদত্ত একটি স্বাভাবিক বৃত্তি 
বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। উত্তর পর্বে তিনি যে ৪1007 বা! প্রত্যাদেশে 

বিশ্বাসী হয়েছিলেন তা মহাঁপুরুষগণ কর্তৃক বিশেষ ত্রহ্মযৌগে লন্ব। 
সর্বমানবের অন্তরস্থ স্বাভাবিক বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য 
আছে। 

শান্্রপরিক্রমায় গ্রথম পর্বের যুক্তিবাদ থেকে উত্তর পর্বের প্রত্যাদেশবাদে 
উত্তরণ পর্যস্ত বাঁমমোহন-মানসের অভিন্যন্তিকে বিশ্লেষণ করলে তার একটি 

বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিণত জীবনে শান্তর ও যুক্তি উভয়কে 
তিনি মর্ধাদা দিয়েছেন। কিন্ত 'তুহ ফাৎঃএ প্রত্যাদেশ, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ 
(00150168), মধ্যবন্তিবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তার যে হুম্পষ্ট মত 

প্রকাশিত হয়েছিল, উত্তরজীবনের শান্্ম্ীকৃতি দ্বারা ত| কিছু পরিমাঁণে সংশোধিত 

হলেও খণ্ডিত হচ্ছে না। থষি, জ্ঞানী বা এশভাবাপন্ন মহাপুরুষগণ ব্রহ্মঘোগের 
অবস্থায় সতা লাভ করে থাকেন। শাস্ত্রে তালপিবদ্ধ। এই প্রজ্ঞালন্ধ জান 

যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হলে তবেই তা গ্রহণযোগ্য একথা পরবর্তী 
জীবনেও রামমোহন খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন। 79000 ০৫ 789৪-এর 

ভূমিকায় যীন্তর উদ্্ধ উপদেশগুলি সংগ্রহের অন্ভতম কারণ তিনি এই 
দেখিয়েছেন যে, এগুলি হল “70056 ০0115186706 10) 125 0 1020076, 224 

007601081016 00 006 0105655 ০0: 162301) ৪100 11010081) 165618- 

0০৮ দেখা যাচ্ছে তিনি শান্্কে অতিগ্রারুত বা অলৌকিকের প্রভাব থেকে 
মুক্ত রাখবাঁর ও যুক্তির আলোকে পরীক্ষা করবার পক্ষপাতী ; এবং 19806 ও 
£62801) তার ক্রমবিস্াসে 16561200 বা প্রত্যাদেশের অগ্রবর্তী । এই 

88501) এবং 1618001) (195618002. এবং 50:0081০ তাঁর পরবর্তী 

ব্যাখ্যায় সমার্থবাচক)-এর সঙ্গে তিনি অন্য একটি প্রমাণের উল্লেখ করেছেন-. 
যেটিকে তিনি বলতেন ০01012207 52085 বা! সহজ বৃদ্ধি। শান্ত্রীলোচনা ও 

ধর্মমাধনার ক্ষেত্রে এই তিনটি বৃত্তির উপযুক্ত সংমিশ্রণই ছিল তার মতে আদর্শ । 
ইংলণ্ডে ইউনিটেরিয়ান এযাদোমিয়েশন কর্তৃক সংবর্ধনার উত্তরে ভাঁষণ 
গ্রসঙ্ষে 'তিনি বলেন ; +:66 15 & 0861 ০106 00. ৫৮661 

62500) 50000168150 00000200. 52086 830 62100) 00৩৫ 

পৃ 



8170 0:6100106, 00656 00:66 00855 086) 800581176 আ1 

(9 0006: 0006. 1৫১ লক্ষণীয় এখানেও 158৪০-এর স্থান প্রথম । 

শীন্্ুকে যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করবার আদর্শ নি:সন্দেহে রামমোহনের 
গভীর মনীষালব। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটি প্রভাবের সম্ভাবনাও বিচার্য। 
ইসলামীয় তর্কশান্ত্_বিশেষত মুতাজিলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদ তাকে যথেষ্ট 

আকর্ষণ করেছিল এবং 'তুহফাৎ্পর্বে এদের প্রভাব তাঁর উপর অন্বীকার 
করবাঁর উপাঁয় নেই। সম্ভবত এরই ফলে বামমোঁহনের জিজ্ঞান্থ মন অন্ধ 
শাস্তান্ছগতা থেকে মুক্তির পথে প্রথম অগ্রসর হয়। শানগরন্ সষ্ট বস্ত নয়, নিত্য 
ও অপৌরুষেয়, এবং এর বর্ণমীত্রই অপরিবর্তনীয়_-এ জাতীয় বিশ্বাস তিনি তার 

অন্ধুশীলিত সর্বধর্মেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই মত যে তিনি প্রথম থেকেই 

অগ্রাহহ করেছেন তার প্রমাঁণ রয়েছে 'তৃহ ফাৎএ ও পরবর্তা কালের খ্রীটয 
বিতর্কে। আমরা পূর্বে দেখেছি ধর্মশান্ত্রের অলঙ্কারবহুল ভাষাকে আক্ষরিক 
অর্থে গ্রহণ করবার বিপদ সম্পর্কে তিনি শ্রী গ্রতিপক্ষকে বার বার মচেতন 

করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে গৌরবে প্রযুক্ত বুবচনকে আক্ষরিক অর্থে নেবার 

জন্য 5৫০০100 406৪91-এ তাঁকে যথেষ্ট সমালোচন| ও বাঙ্গ করেছেন। এই 

কারণেই দেখা যায় সমস্ত শাস্ত্রের ক্ষেত্রেই তিনি শান্ধের মুখা আর গৌণ অংশের 
মধ্যে একটি ম্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করতে ভোলেন নি। মৃখ্য অংশটি তার 

মতে ঈশ্বর গ্রত্যাদি্ট মহাপুরুষ বা খধিদের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য; গৌণ ভাগ 
অলৌকিক কাহিনী ও কিংবাস্তীতে পূর্ণ। এই ধরণের প্রত্যাদেশবাদের আদর্শের 
নজির তিনি অবশ্যই লক্ষ্য করেছিলেন শ্রীষ্টধর্মের অভিব্যকতির সুদীর্ঘ ইতিহাদে 
যাতে তাঁর অধায়ন ছিল গভীর। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে ন্যায়শান্রেও এই 
রকম একটা মত আছে: ঈশ্বর বেদষ্টা, কিন্তু তিনি নিবাঁকার সেই অবস্থায় 
তার পক্ষে স্টটি সম্ভব নয়) তাই তিনি খধিদেহ ধারণ করে বা ধধিশরীরে 

আৰিষ্ট হয়ে খষিমুখমাঁধামে বেদ ক্যঠি করেছেন।% আবেশ বা 105018- 

0০০-এর মতবাদটি সুতরাং এখানেও পাওয়া যাচ্ছে। ভারতীয় দর্শনে পারঙ্গম 
রামমোহনের চিত্তে এই গ্রভাবও কার্ষকরী হয়েছিল, এমন সম্ভাবন! উড়িয়ে 
দেওয়া চলে না। প্রত্যাদেশবাদকে যুক্তির দ্বারা পরিমাঁ্জিত করে নেবার গ্রেবণ! 

পরবর্তী জীবনে রাঁমমোহনের চিত্তে এসেছিল পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে তার 

জমবর্ধমান পরিচয়ের ফলে। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। 

প৫ 



এই প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমরা যোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের ধ্মবিশ্বাসী ও 
সংশয়বাদী বা নাস্তিক ইউরোপীয় চিন্তানায়কদের নাম করেছি এবং এদের 

দুই দলের চিন্তা রামমোহনকে প্রভাবিত করলেও তিনি যে ধর্মবিশ্বাম হারান নি 
তারও উল্লেখ করেছি। রামমোহনের রচনায় যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর থেকে 

মনে হয় যে দুই মনীষীর প্রভাব সেখানে অতি ম্পষ্ট তারা হলেন ডেভিড ছিউম 
ওজন লক। 

ডেভিড হিউম ছিলেন সংশয়বাদী, রামমোহন ছিলেন বিশ্বাসী । রামমোহনের 
ধর্মবিশ্বামে অলৌকিক বা৷ অভিগ্রাক্কতের কোনও স্থান ছিল না। অলৌকিক 
রিয়া বা 10806 সম্পর্কে হিউমের বিরুদ্ধ উক্তি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। তার 
9০010 47621এ রামমোহন খ্রীহীয় [0178016 বা অলৌকিক কাহিনী 

সম্পর্কে যা বলেছেন তাঁর প্রতি ছত্র হিউমকে ম্মরণ করিয়ে দেয়, যদিও ছিউমের 
নাম তিনি করেন নি: ৮16 01601 10009 06 1] 2৬৪০, 0080 

006 6000165 00 1658186101] 018৮ 8 11716 04 01501100101) 012 016 

' 8001606 01 01:001 15 €65000000, 06০৫] 06 00:60 2562065 

0 08001:6 181701110: 00 016 5210585 0% 1081710)0) 8170 আ1021) 

076 50006 0: 1)01081) 66001581810 65৮80101085 806 

9950150 016 1170105 0: ০0017001. 68021161706, 8110 29011990 60 8 

01:60 1070610051001) 04 01511)6 00৬6: 80806170174 006 05181 

60018 06 08006. [6 811 285600208 66 60 16 113019- 

01001086615 20101060 2৪ 07005, 1061:615 06081186 0360 816 

09901260 05100107965, 190৮7 021) 60150066016 006) ০0৫ 006 

10180168 10101) 8:6 8210 10 11852106217 06110100601 76:5018 

88১600080 ৪৪ 1901 220011896 1080056$ ০ 0015 ০001005 7৪ 

এ যেন হিউমের উক্তির প্রতিধ্বনি। .রামমোহনের উপর হিউমের মত 
সংশয়বাদীদের প্রভাব ছিল খণাত্বক--অন্ধ বিশ্বাসের খগুনেই তা মুখ্যত 
কার্ধকরী হয়েছে। কিন্তু যুক্তির লঙ্গে শান্্রবিশ্বাসের সমন্বয় মাধনের ক্ষেত্রে 
যে মনীষী তাঁকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছিলেন তিনি নিঃসংশয়ে ইংরেজ 
দার্শনিক জন লক (১৬৩২১৭০৪)।| লক্ষের গ্রস্থাবলী তিনি যত্রলছকারে 
অধায়ন করেছিলেন এবং প্রতিপক্ষগণের সক্ষে বিতর্ক গুসঙ্কে একাধিকবান্ধ. 

১, 



তিনি লকের উল্লেখ করেছেন ও তার রচনা! থেকে উত্বৃতি দিয়েছেন |$॥ 
71591 05651 গ্রন্থে লককে তিণি 016 ০: 006 68650 0067) 18 

৫০৫ 1160 বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ।** মৃত্যুর অল্লকাল পূর্বে ১৯ এপ্রিল 

১৮৩৩ তারিখে রবাটু ডেল ওয়েনকে লিখিত এক পত্রেও তাঁকে পরম 
শ্রদ্ধাভরে লকের উল্লেখ করতে দেখা যাঁয়।** লকের দীর্শনিক গ্রন্থ £7) 
[8885 ০0006101778 [7710081) 0015065215017076 (১৬৯৫) ছাড়াও 

অন্য যে গ্রন্থগুলি তাঁকে নিঃসনোহে প্রভাবিত করেছিল সেগুলি হল: 
(১) &2 288৫2 :013061:17107£ 10168000 ( ১৬৬৭) (২) & 1606 

00700011176 10168007) (১৬৮৯); (৩) 4 969০0050 1,666: 

60756:0105 1016:8001) (১৬৯০ )) (৪) 4 00000 006: 

00266001078 10016186101) (১৬৯২)) (6) 1683010801871693 ০0: 

01019081010 28 06115616011) 006 9011000:65 (১৬৯৫ )1 (৬) & 

[28787001856 8190 1095 01 7015065০0১৮. 70৪0] 00 006 

03581808175 (১৭০৫) (৭) 4 0818710:836 ৪130 10663 01) 740190168 

0 5%. 7৪01 00 006 00010001505 (১৭০৬)। তা ছাড়! লকের মৃত্যুর পরে 

প্রকাশিত 4 0০:00 [5606] ০0130907108 [0168097 ( অমম্পূর্ণ ) ও 

4 0018000156 0) 101780193 নামক নিবন্ধ ছুটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা। 

লক পাশ্চাত্য দর্শনের আধুনিক পর্বে যুক্তিবাদের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন, এবং 
উগ্র ধর্মীয় সংকীর্দ্তা তার ঘ্বণার বন্ত ছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তি ও বিশ্বাসের 
সমন্বয় সাধন তাঁর অন্থতম লক্ষ্য। তার জীবনীকার শ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে লকের দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন তা এই £ “86 0305%96119 ৪ 16%619. 

0075 906 1015 15880138016 03008150906. [08 06110620101) 0৫ 036 

3001690 29 0732 9001:6776 76108, 10 185010007) 0£ 710) ৪৪ 

[06101001) 19 10060165000) 01 00808 00065 2130 0£ 006 12৬ 

810 105 0900:06 0৫050908001 09 7810) (08190]5 81002180909), 

816 ৪11 স150115 18001091, 10008778 10) 00101509900 ০0010807025 

0]: 100198) 168801)+. 18% বাইবেলের অন্ততুক্তি সম্ত পলএর পত্রাবলীর ছুটি 

পরিচ্ছেদের টাকা রচন| করে [তিনি আধুনিক বাইবেল-গ্ব্ষণার ভিত্তি স্থাপন 
করেন।” তার এরীইধর্মবিষয়ক মতের সঙ্গে যুক্রিপন্থী একেশ্বরবাদি ( ভীইস্ট )' 
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গণের ও একতত্বৰাদী (ইউনিটেরিয়ান ) খরীয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের যথেই সাধৃষ্ঠ 
আছে- যদিও তিনি নিজে আজীবন আযাংলিকান সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
138880778101617658 0৫ 01711509010 গ্রন্থে তিনি বাইবেল কথিত যীশুগীষ্টের 

প্রকৃত শিক্ষাবলীকে পরবর্তী নান! অর্ধাচীন তত্বের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত করে 
বিশ্তদ্ধ রূপে স্থাপন করবার প্রয়াপী। তার মতে যীশুকে ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ ও 

যীশুর প্রন্কুত সরল নৈতিক উপদেশগুলি পালন-_এই ছুটিই হল প্রত ্রীষ্টানের 
কর্তবা |» অপরের ধর্মমত সম্পর্কে তিনি উদার সহিষুতাঁর উপদেশ দিয়েছেন 
এবং এ বিষয়ে তাঁর যুক্তিগুলি অতি পরিষ্কার £ (১) কোনিও ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা 
01750 রাহীয় শাসনক্ষমত| দীবী করতে পারে না। শাসন করবার অধিকার 

ধু রাষ্ট্রের; কিন্ত ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রেরও শান করবার অধিকার নেই; 
(২) কোনও ধর্মসংঘ ব| বাক্তিবিশেষ এমন দাবী করতে পারেন না তিনি মানব- 
জীবন ও মানবভাগ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্যকে জেনেছেন। স্থৃতরাং অপরকে 
জোর করে স্বমতে আনবার অধিকার তাদের নেই; (৩) জোর করে কোনও 
ব্যক্তিকে মত পরিবর্তনে বাঁধা করলে তিনি ভয়ে আস্তরিক বিশ্বাস ছাড়াই 
প্রবলতর পক্ষের মন রাখবার জন্য তাঁর মতে লায় দেবেন; এতে কোনও লাভ 

নেই | রামমোহন.বীশ্তকে একমাত্র ত্রাঁণকর্তা বলে স্বীকার করেন নি কিন্ত 

তাঁর উদার পরমতসহিফুতা, গ্রী্ীয় শাস্ত্রের যুক্তিমূলক সমালোচনা, বাইবেলের 
তব্বভাগ, এঁতিহাসিক বিবরণ, অলৌকিক কিংবাস্তীগুলি বর্জন করে যীনুর 
প্রকৃত উপদেশ চয়ন--সব কিছুই প্রতিপদে আমাদের লককে ন্মরণ করিয়ে দেয়। 
ঢ108] 400৪৪1-এর ভূমিকায় পরধর্মমতসহিষণতা বাঁ 001818000, সম্পর্কে 

তাঁর মন্তব্য পড়লে লকের এই বিষয়ক যুক্রিগুলির সঙ্গে তার সাঁদৃশ্ চোখে 
পড়ে ।*১ এই প্রসক্কে বিবেচ্য, রামমোহন খ্রীস্ীয় প্রতিপক্ষকে ম্প্ট বলেছিলেন, 
শর্ীয় গ্রত্যাদেশবান্দে কেউ অবিশ্বাসী হলেই তাঁকে নাস্তিক বলবার অধিকার 
কারও নেই। এই উক্জিতেও অসাশ্্রদায়িক, সহি দৃষ্টি গ্রতিফলিত। যুক্তি 
(1585078) ও প্রত্যাদেশ (165618001) )-এর পরম্পর অম্পর্ক বিষয়ে লক 

ভার 75887 00206217106 1[701081) [0706198201778-4 বলেছেন : 
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উক্তিটিকে সহসা রাঁমমোহনের বলে ভুল হয়। যুক্তি, প্রত্যাদদেশ ও বিশ্বাসের এই 
সমন্বয় সাধন আধুনিককালে রামমোহনের বৈশিষ্ট্য এবং এ পথে তীর স্বীকৃত 
পূর্বস্ুরী মনীষী জন লক। 9০০10 4১26৪1-এ লকের [২৫8801280167)698 

০৫ 010719097/5 ও 1081 429691-এ অস্ত পলের পর্জাবলীর উপর লক 

কৃত টাকাকে রামমোহন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অন্ত্রপে ব্যবহার করেছেন ।* 
স্বতরাঁং বাইবেল-গবেষণাতেও তাঁর প্রেরণার অন্যতম সহায়ক লকের রচনাবলী 
একথা মনে করলে অন্যায় হবে না। এখানে উল্লেখযোগ্য, লকের সঙ্গে আর এক 
মহামনীষীর নামও রামমোহন কর্তৃক একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে+-তিনি 
ুগ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী সার আইজাক নিউটন"! নিউটন যে মীশুকে ঈশ্বরের সঙ্গে 
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অভিক্ন ভাঁবেন নি ঈশ্বর গ্রেরিত মহামাঁনবরূপে তাঁকে গ্রহণ করেছেন-_-এই মতের 
সমর্থনে তিনি নিউটনের 0056:80925 00০0 02৪ 01001060199 নামক: 

গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন ।**$ 
শান্সম্পর্কে রামমোহনের দৃর্টিঙ্গীর অভিব্কি ও পরিণতির বিষয়টি 

আঁলোটনা প্রসঙ্কে শান্গ্রন্থের উপযুক্ত পাঠনির্ণয়ের জন্য তার প্রচেষ্টার সংক্ষিধ 

মূলায়ন গ্রয়োজন। খ্রষ্টীয় এবং রক্ষণশীল হিন্দু গ্রতিপক্ষগণের সঙ্গে বিচার 
করবার সময়ে তীকে একাধিক বার আলোচ্য শাস্গ্রন্থগুলির উপযুক্ত পাঠ ও 

অর্থনির্ণয়েম উপর জোর দিতে দেখা যায়। ৪০০7৫ 4১০68] গ্রন্থের তৃতীয় 

ও ষষ্ঠ অধায়ে এবং দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ও সংযোজন অংশে; এবং ঢ1081 
4১০৪8]-এর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়গুলিতে তিনি 

প্রয়োজনমত বাইবেলের মূল হিক্র ও গ্রীক সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পাঠ 
ও অনুবাদের শ্তদ্ধাশুদ্ধ বিচার করেছেন। হিন্দু প্রতিপক্ষদের সঙ্গে বিচারের 

বেলায় পুরাণ-তন্ত্ের শাস্তীয়তার প্রশ্নে তাকে একটি বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে 
হয়েছি্। পুরাণ-তন্ত্রকে বিশেষ অর্থে তিনি শান্তর বলে গণা করেছেন। কিন্ত 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বিশেষ উদ্দেশ্তে রচিত অনেক গ্রন্থ পুরাঁণ ও তত্র 
নামে চলে যাচ্ছে, নির্ভরযোগ্য প্রাচীন পুরাণ-তন্ত্রাদির সমান মর্যাদা এই সব 
অর্বাচীন রচনা কিছুতেই দাবী করতে পারে না। এগুলিকে শান্্ বলতে 
রামমোহন রাজী ছিলেন না। কিন্তু গ্রামাণ্যবিহীন এই লব গ্রস্থকে চিনবার 
উপায় কী? এখানে রামমোহন বিচারের দুটি মানদণ্ড নির্দেশে করেছেন £ 

১, প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থের স্থপরিচিত টীক1 থাকবে) ২. নিবন্ধকার 
গ্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহকর্তার্দের রচনায় তার উদ্ধতি থাকবে । এই দুই বৈশিষ্ট্য 
পুরাণ-তন্ত্র জাতীয় যে গ্রন্থের নেই তা শান্্রপদবাচা হবে না এবং বিচার প্রসঙ্গে 

তার প্রামাণিকতাও স্বীকার্ধ হবে না। হিগুশাম্ত্রের বিচারে এই কথাটি রামমোহন 
তব প্রতিপক্ষগণকে বার বাঁর বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। তৃতীয়, চতুর্থ 
ও পঞ্চম অধ্যায়ে এই প্রনঙ্গ কিছু বিস্তারিতভাবে আলোচন! করবার প্রয়োজন 
হবে, এখানে এই সংক্ষি্ উল্লেখটুকুই যথেষ্ট শান্ত বা সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার 
ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে পাঠের শুদ্ধান্তদ্ধ বিচার রা (৮9৪1 01080) ক্রমশ 

এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। কোনও প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্ধ নিয়ে 
আলোচনার পূর্বে সাধারণত প্রশ্ন তোল! হয় আলোচ্য গ্রস্থথানির গ্রাচীনদ্বের 

৮৪ 



দাবী বিচারসহ কিনা গ্রন্থের প্রকৃত পাঠ কি এবং প্রচলিত পাঠটি শুদ্ধ 
এবং গ্রহণযোগা কিনা । ইউরোপীয় রেনেশাসের যুগ থেকেই পত্তি্মহলে 
এই পদ্ধতি ক্রমশ স্বীকৃত হতে শ্তরু করেছে। রায়মোহনের শান্্বিষয়ক 
পাণ্ডিতা ও গবেষণ] রেণেশাসের এই বৈশিষ্ট্য মর্তিত। এখানে উল্লেখযোগা, 
যে উচ্চতর বাইবেল গবেষণার জন্য একটি স্বতন্ত্র মাসিক পত্রিক! স্থাপনের 
পরিকল্পনাও তার ছিল এবং ১৮২৩-এর এপ্রিল মাস থেকে এটি প্রকাশ 

করবার প্রস্তাবও তিনি করেছেন 178] 4১681-এর ভূমিকায় ।*8 সন্ভবত 
এ সংকল্প কার্ধে পরিণত হয় নি। 

পূর্বে বলেছি গত শতাববীতে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বর্তমানে কাজি আবদুল 
ওয়াদুদ রামমোহনের ধর্মমতের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তার শান্্প্রামাণা হ্বীকার 

সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন।** এদের সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত আলোঁচন| করে 
এই অধ্যায়ের উপসংহার করা যেতে পারে। এদের দুজনের সিদ্ধান্তই প্রায় 
একরকম £ “তুহ ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন'-এ রামমোহনের যে শান্্রনিরপেক্ষ সম্পূর্ণ 

্বীয় বিচারবৃদ্ধিনির্ভর একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাস প্রতিফলিত এরা তাকেই তার 

পূর্ণ ও পরিণত অধ্যাত্মার্শনরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার উত্তরকালের শান্- 

্বীকৃতিএদের মতে প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবলদিত একটা কৌশল 
মাত্র। শান্তের ক্রশ্মজ্ঞান প্রতিপাদক অংশকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু কোন 
শান্্কেই অভ্রান্ত জ্ঞানকরেন নি। কথাটা অক্ষয়কুমীরের সময় বিশেষ করে 
উঠেছিল এই জন্য যে, সে-নময়ে দেবেজ্জনাথ ঠাকুর প্রমূখ ত্রান্মদমাজের নেতৃবৃন্দের 
মধ্যে এক প্রভাবশালী দল রামমোহনকে অনেকটা উপনিষদ্-বেদাস্ত সম্মত 

হষজ্ঞানমার্গাঁ বলে গণা করবার পক্ষপাতী ছিলেন। অপর পক্ষে অক্ষয়কুমার 
ছিলেন বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদী,_ত্রান্মসমাজের ধর্মকে তিনি বেদান্তের প্রভাব থেকে মুক্ত 
রেখে বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর একেশ্বরবাদরূপেই কল্পনা করতে চাইতেন। এই 
জগ্ই “তত্ববোধিনী পত্রিকা ফাল্গুন, ১৭৭৬ শক সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধে- 
রামমোহনকে কেন শাম্গ্রামাণ্যবাদী বৈদান্তিক গণ্য করা যেতে পারেনা 
তা বিস্তারিত যুক্তি প্রয়োগ করে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করতে হয়েছিল। 

এই ছুই মনীষীর বিচারে যে দুর্বলতাটুকু দেখা যাঁয় তা এই ; এরা শান্সম্পর্কে 
রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের ক্রম-অভিবাক্তিকে সাবের মধ ধরেন 
নি। এরা দুজনেই “তুছ ফাৎএ প্রতিফলিত রামমোহনের কঠোর যুক্তিবাদ ও 

ঙ ৮১ 



শান্তসম্পর্কে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার অভাবকেই তাদের প্রধান যুক্তি হিসাবে গ্রহণ 

করেছেন। অক্ষয়কুমারের ভাষায়, “তিনি & পুস্তকে ['তুহফাৎ ] একমাত্র 

অদ্ভিতীয় পরমেশ্বরে অবিচলিত ভক্তি প্রকাশ করিয়া সর্বপ্রকার প্রচলিত 

শীন্কের শিরে এতাদৃশ দণ্ডাঘাত করিয়া গিয়াছেন যে তীয় যাতনা হইতে 
তাহাদদিগের পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই ।”৫ক কিন্তু রামমোহন যে পরবর্তী 
কালে প্রথম জীবনের এই উগ্র মতবাদ সংশোধন করে শাস্ত্রের গ্রতি শ্রদ্ধাশীল 

হয়েছিলেন, অক্ষয়কুমার সেটুকু বিবেচনা করেন নি। আমরা দেখেছি উত্তরজীবনে 

ধর্মজীবন লাভের জন্য রামমোহন বিশুদ্ধ যুক্তিকে যথেষ্ট মনে করেন নি; 
হিন্দ মীমাংসক, সনাতন শরীয়ৎপন্থী মুসলমান বা সংকীর্ণ খ্রীষটীয় মিশনারীদের 

মত বেদ, কুরাঁণ বা বাইবেল আক্ষরিক অর্থে বর্ণে বর্ণে অভ্রাস্ত এমন তত্ব 

স্বীকার ন] করলেও সীমায়িত ভাবে প্রত্যাদেশ বা £৪€1807. মেনেছেন এবং 

শাঁন্ের যে সকল অংশে খধি, মহাপুরুষ বা প্রবক্তাগণের এঁশী প্রেরণাঁজাত 

বাণী সঞ্চিত আছে সেগুলির প্রামাণ্য হ্বীকারেও আপত্তি কবেনমি। তৎসহ 

অগ্ান্ত অংশগুলির একবাক্যতা স্থাপন করে সমগ্র শাস্ত্রের মধ্যে সামগ্তন্য রক্ষার 

জন্ঠও এই পর্বে তিনি আগ্রহী। অপর পক্ষে তিনি নিজ বিচারবুদ্ধিকেও অটুট 
রেখেছেন এবং যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা না করে কোনও উপলব্ধির 

সাক্ষ্যকেই আমল দেন নি। 'তুহ্ ফা পর্বের যুক্তিবাদের ধারাটিকে পাশ্চাত্য 
জানবিজ্ঞানের আলোকে আরও মাজিত করে এই ভাবে তিনি শান্্নিষ্কাশিত 

গ্রতাদ্বেশবাদের সঙ্ষে তাকে সমন্বিত করেছেন। তার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীর 
বিকাশ ও পরিণতির গ্রতি লক্ষ্য না রেখে কেবলমাত্র “তুহ ফাৎএর সিদ্বাস্তগুলির 

আলোকে তাকে বিচার করতে গেলে-সে বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অক্ষয়- 

কুমার বা আবছুল ওয়াছুদের বক্তব্য এই অসম্পূ্ণত| বা! অব্যাপ্তি দোষ থেকে মুক্ত 
নয়। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে রামমোহনের বোস্ত ও পুরাণতন্ত 
সম্পকায় মতবাদের আলোচনা! প্রসঙ্গে দেখ! যাবে ভারতীয় আধাত্িক তিস্তা 
তাকে কত ব্যাপক ও গভীর তাবে প্রভাবিত করেছিল। শান্তর প্রতি শ্রদ্ধা ও 

শান্ীয় গ্রত্যাদেশের উপর গভীর আস্থা সেখানে প্রতিপদে পরিক্ষুট, যদিও 
সজাগ বিচারবুদ্ধিও সর্বত্র সক্ত্রিয়। বন্তত গ্রত্যাদেশ ও যুক্তির মধ্যে সময় ঘটিয়ে 

আপন পাণ্ডিত্য ও মনীষা, দ্বারা রামমোহন শান্চর্চার যে ভিত্তি স্থাপন 
করেছিলেন তার প্রসার ও গুরুত্ব অসাধারণ। উত্তরকালে এই উৎসঘৃখ 
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থেকে একাধিক ধাবা প্রবাহিত হয়ে বাঙলার মননজগৎকে সমৃদ্ধ করেছে। 
বিশ্তদ্ধ ভীয়িস্ট অক্ষয়কুমার দত্ত যখন বলেন, “বিশুদ্ধ জানই আমাদের আচার্য। 
ভাস্কর ও আর্ধভষ্ট এবং নিউটন ও হর্শেল যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন 

করিয়াছেন তাহাও আমাদের শান্ব। গৌতম ও কণার্দ এবং গাল ও বেকন 
যেকোন তত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শান্ত। কঠ. ও তলবকার 

মুষা ও মহম্মদ, যিশত ও চৈতন্য এবং পার্কর ও লে হণ্ট, পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু 

তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমাদের ক্রান্ষধর্ম” ;* তখন তিনি 

রামমোহনেরই প্রতিধ্বনি করেন। মহম্বি দেবেন্্রনাথ যখন সমগ্র বেদ-উপনিষদকে 
্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাভূমি করবার প্রয়াসে বুদ্ধি-বিবেকের সমর্থন না পেয়ে আক্ষেপ 
করেন £ “আমি সমগ্র বেদ এবং সমগ্র উপনিষদ্কে ব্রাহ্ষধর্মের প্রতিষ্ঠ। করিতে 
যত্ব পাইয়াছিলাম ) কিন্তু তাহা! করিতে পারিলাম না, ইছাতেই আমার ছুঃখ। 
কিন্তু এ ছুখ কোন কার্পের নহে, যে হেতুক সমস্ত খনি কিছু শ্বর্ণ হয় না) খনির 
অপার প্রস্তরথণ্ড সকল চূর্ণ করিয়াই তাহা হইতে দ্বর্ণ নির্গত করিয়া লইতে 

হয়। এই খনি-নিহিত সকল স্বর্ণ ই যে বাহির হইয়াছে তাহাও নহে । বেদ 
উপনিষদ্ কূপ খনির মধ্যে এখনও কত মত্য কত স্থানে গভীররূপে নিহিত 
আছে”হ৭; তখন এই সশ্রদ্ধ বিচারশীল উক্তির মধোও আঁমবা যেন রামমোহনের 

কণ্ঠস্বরই শুনতে পাই । বক্ষিমচন্ত্র যেখানে রুষ্*চরিত্র বিচারের পূর্বে আকরপ্রস্থ- 
গুলির প্রামাণিকতা নিয়ে সুক্মাতিস্ক্ম আলোচনা করেন ও শাস্ত্রের অর্ধাচীন 

ভাগকে কঠোর হাতে বাতিল করেন সেখানেও তিনি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতপারে 

রামমোহনেরই উত্তর-সাধক | আবার স্বামী বিবেকানন্দ যখন বোপ্রামাণ্য 

সম্বন্ধে তীর ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, “বেদের যতখানি অংশ যুক্তি- 

সিদ্ধ, আমি ব্যক্তিগত ভাবে ততটুকু গ্রহণ করি”**; তখন পূর্বস্থরী হিসাবে 

রামমোহনকেই মনে পড়ে। 



প্রমাপপঞ্জী £ 

১. পুত 0494165 001/761019 (কথাবখুপ পকরণ-জটুঠকথা--ইংরেজি অনুবাদ-- 

বিমলাচরণ লাহ।) (পালি টেক্স্ট সোসাইটি, লণ্ডন, ১৯৬৯ ) পৃঃ ২০৯ ; পু 85০50 

(অখলালিনী, বৃদ্ধঘোষকূত ধন্মসঙ্গনীর টাকা--ইংরেজি অনুধাদ,_পে-মও-তিন ) প্রথম ধঙ 
(পালি টেক্সটু সোসাইটি, লগ্ন, ১৯৫৮) পৃঃ ৬) এই ছুটি আকরপ্রস্থের প্রতি আমার দৃষ্টি 

আকর্ষণ করেছেন সহকমী বন্ধু সংক্ঠত কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের পা্গি ভাষা! ও 

নাছিতোর অধ্যাপক ডঃ সুকোমল চৌধুরী । 
২, ভূতীয় অধ্যায়ে পুনরুদ্ধৃত। ত্রষ্টবা সেই অধ্যায়ের পাদটাক। ৩৩ 
৩. আর্রদের কৃত জ্ঞামস।রসমুচ্চয়। কারিক। ৩১, বিধুলেখর ভটী চার্ধ কর্তৃক উদ্ধৃত [৫ 

10050 00170610800 0%201151) ( 00155928165 0৫ 08190688 1984 ) 2. 11 000. 

৪, হড়ার্শনসমুচ্চয় ( চৌধস্ব। সংস্কত সিরিজ, বেনারস ১৯৭ ) পৃঃ ৩৪ 
৫. দ্রষ্টবা প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ১০ 

৬. 7/7190/] 1149)0107107% 508, 18509155102, 0 8৫০01877 081001182 6] 

00816 (89০0176 ঘ০, 09160651944 )। 0. 6 

৭, 1010 00. 7-8 ৃ 

৮, 1510 700, 8.9 

৯. 101 0, 1? 

১০, 11 0, 19 

১১,10৫ 0. 91 

১২. 1016 20 28-24 

১৩, নগেজ্্মাধ, পৃঃ ৫৬৮ পাদটীক। 
১৪, 001186 00, 18-19, 

১৫, এই প্রসঙ্গে উষ্টধাঃ নগেজনাথ, যোড়শ অধ্যায়। ব্রজে্রনাথ দীল 77111001 

016 07165011107 00, 9-10 1 সৈয়দ মুজতব! আলি “রাজ! রামমোহ্ম রায় ও ইলমূ-উল্- 

কালাম ভাষীকাল, রামমোহন সংখা! পৌষ ১৩৫০, তত্বকৌ মৃদী, ৬৪ ধর, প্রথম সংখ্যায় 
পুনমু দ্রিত পৃঃ ৬৪-০৬ । কাজি আবদুল ওয়াদুদ 'তুহফা ধ-উল মুওহা হিদিন? তত্বকৌমুদী ৭৭ থও। 
নবম সংখ্যা] পৃঃ ৬৭-০। নির্মল মুখোপাধ্যায় “82022050905 18180) 80৫ 10918007 

1/7701156 7691649 ৭ 01758086082 1969 200. 289৪৪ 

১৬. মুতীজিল! দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্পর্কে ডরষ্টবা [091805 07881], 81৫৮2 

77088 00185 21426 7৮ 1215609 ( 19290919540) 2. 128-84 1 & 381115028 

15101) (200 6৫ 1966 ) 00 199-94. | 

১৭, চ111107156 9618৮ 7 81585019706) 1969, 00. 961-69 

১৮, 106. 2. 26564 
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১৯, 00) 0৯০৫৯ পণ 218108০9০1৮ 41986 (3595৫001989 ) ০, 9697 

১৯ ক. 0০119 52. 901-02 
২০, দৃষ্টান্বব্বরূপ সৃী মতবাদের উপর বৌদ্ধ ও বৈদাস্তিক গ্রভাব সম্পর্কে তরষ্টবয 

সি. &. 15501590 পুত 21952105 ০ 15101 (12054021916) 2০, 16" 

২১, 07198 /9৮0 1০528 0৮4 ৫5 01266 1 255205 025 919-85 8 5. 

18৮. 12656019০06 ১1255 (100৫9৮19898 ) 007, 48327925486 

২৯, 1255৫) ০০01০177106 13470) 01565607078 (5৫১ &7 8. 8010815 55661800 

40560:0 01015, 015885 199€ 0) 2. 984 

২৩, 770%75 ০০07০6770/৫ গালা) 0150651071 070. 60506707705 

17175011165 ০7 70115 (9988৫. ৮9 19, 4. 9615-31889, 5০০০৫ 0৫. ) 7. 114 

২৪, 1610 7. 190-131 

২৫,1%00-1-1190170চ7 708, 20508, 05 2৫ 1 5651 10117101016 0186 

10191561501 1101 0, 20 

২৬. তত্বকৌমুদী ৭৭ ধণ্ড, নবম সংখ্যা, পৃঃ ৬৭-৭০ 
২৬ ক. সাধারণত ব্যাপক অর্থে শ্রুতি” শবের সবার! মুত্র, ব্রাঙ্গণ, আরণ্যক ও উপনিষদ 

পর্যস্ত সমগ্র 'বেদ'কেই বোখায়। কিন্ত মীমাংসামর্শনে শ্রুতি? কথাটির একটি বিশেষ অর্থও 

জাছে। 'বেদশাস্তঃ অর্থে মীমাংসকগণ যে শবঘয়ের বহুল বাধার করে থাকেন সে ছুটি হল 

'বেদ? ঘ। 'আয্ায়। | যে বেদধাক্যের অর্থ স্বগপ্রকাশ, শ্রবণমান্র যার অর্থ শ্রোতার অস্তরে 

প্রতিভাত হয়্লিজ-বাকা-প্রকরণাদির সাহাযো যার কোনও ব্যাথ্যার প্রয়োজন হয় না-- 

বিশেষ অর্থে মীমাংসকগণ তাকেই "শ্রুতি? আখ্যা দিয়ে থাকেন (ডুব 1190:3 181 88:16 

216 11770150 1804155 ০1 17669619610 ৫5 00176401780 1.৫৬-7158025 1 

(2০৮51651906 ১ 05195681909 70, 101-04)1 বর্তমান প্রনঙ্গে 'ভ্ুতি? শব্দটি আমর! 
ব্যাপক অর্থে লমগ্ত বেদপান্্রকে বোধাবার জগ্যই বাবহার করেছি । মীমাংসা ব্যবহৃত বিশেষ 

অর্থে নয়। 
২৭ ব্রন্মসৃত্র' শাংকরভাস্ম ১, ১, ৩ “মহত খখেদাদে : শান্ম্তানেক-বিদ্বাস্থানো পবুহিংতস্ত 

প্রদীপবৎ মর্দার্ঘাবস্ধোতিনঃ সর্বজ্ঞকল্পন্ত যোনি: কারণং ব্রচ্ম মহীদৃশহ্া শান্ত ধখেদা দি-লক্ষণত্য 
সর্জজঙগুপাছিতন্ত সর্বজ্ঞাদন্ভতঃ সম্ভবোহন্তি? | 

২৮, এই অর্থে বেদাস্তের শব্দমিতাত| স্বীকৃতি সম্পর্কে ডরষ্টবা, বরঙ্গনূতর। শাংকরভান্র, 
৯৪ ৩) ৬ 

২». ভরষ্টব্য ব্রন্সৃত্র, শাংকরভাস্ব ১, ১, ৩ এর বাচস্পতি মিশ্র কৃত 'ভাঙতী' টীক1 2 

“বৈয়াসিকস্ত মতমনুবর্তমানাঃ শ্রুতিশ্বতীতিহাসাদিসিদ্ধ দৃষ্িস্থিতিগ্রলয়ানুসার়েণ অনান্ভ- 

বিদোপধানলব-সর্বশক্তিজ্ঞানন্তাপি পরমাক্মনে। নিতান্ত বেদানাং যোনেরপি ন তেষ্ খ্বাতস্ত্রামূ। 

পূ্পরবসর্গানুারেশ তাদৃশতাদৃশাবৃগুর্বাধিরচনাৎ1"**তানুরোধাৎ সর্বজ্ঞোহপি সর্ধশক্তিরপি 
পূরবপূর্বসর্গাছুদারেণ বেদান্ বিরচয়দ্ ন শ্বতত্ত্ঃ। বেদাত্ত-পরিভাষা*কার ধর্ময়াজাধ্বরীন্র 

৮৫ 



আরও সরল ভাষায় এই বিষয়ে বেদাস্তসিদ্ধান্ত প্রকাণ করেছেন | প্অপ্মাকং ডু মতে বেদে ন 
নিতযউৎপততিসন্বাৎ।.**তথা চ বর্ণপাধাক্যসমূদায়ত হোন বিষয়াদিবৎ সৃষ্টিকালীনোৎ- 
পদ্ধিকত্ব্ প্রলয়কালীনধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব্ ।'*তন্মায় বেগানাং ক্ষপিকতবম।'**তধা চ 
সর্গান্তকালে পরমেখর; পূর্বসিদ্ধবেগানৃপৃ্ামমানানুপুর্বাকং বেদং বিরচিভবান্। ন তু 
উদ্বিজাতীয়মিতি ন মঙ্জাতীয়োচ্চারণানপেক্ষোষ্চারপবিষয়ত্বং পোঁরুযোতমূ।) বেদান্ত 
পরিস্ভাষা। আগম-পরিচ্ছেদ: (প্রীমোছন তর্কবেদাত্ত তীর্ঘ সম্পাদিত সংদ্বরণ | পৃঃ ১৩-০৬)। 
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৪২, 785৫9 00106717270) 07760527475 0, 866-৮৪ 
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৫৫. অক্ষয়কূমারের রচনার জন্য ষ্টবা, তত্বযোধিনী পত্তিক! প্রথম ভাগ, ১০৩ সংখা! 

(ফাস্তুন ১৭+৩ শক ) পৃঃ ১৪৬-৫০। তত্ববোধিনী পত্জিক! চতুর্থ ভাগ, ১৩৯ সংখ্যা (ফাল্তুদ, 

১৭৭৬ শক) পৃঃ ১৫৭৬২) কাজি আব্দুল ওয়াদুদ, তত্বকৌমুদী ৭৭ খণ্ড, নবম সংগা 
পৃঃ ৬৭০৭৯ 

৫৫ক, তত্ববোধিনী পর্িক', ফাস্তন ১৭৭৬ শক, ণৃ: ১৬১ 

৫৬. তত্ববোধিমী পত্ত্িক1, বৈশাখ ১৭৭৭ শক, পৃঃ ১০ 
৫৭, আত্মজীবনী (চতুর্থ সংস্করণ) পৃঃ ১৩৬ 
৫৮, ত্বামী বিবেকানলের বাণী ও রচনা (শতবাধিকী সংম্করণ ) দশম খণ্ড, পৃঃ ২৭২ । 

এটি ম্বামীজীর ব্যক্তিগত সিদ্ধাস্তরূপেই গ্রহণীয়। মীমাংসা সম্মত বেদের অত্রাস্ততাবাদের 

সপ্রশংস ব্যাখ্যা ব1 উল্লেখ তিনি বহুস্বলে করেছেন। কিন্তু তার মত প্রথর মনীষাসম্পন্ন 

পুরুষের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে যুক্তিকে সম্পূর্ণ বর্জন কর! সম্ভব ছিলন|। এ কথাও প্রসঙ্গত 
উল্লেখা, স্বামীজী বিশুদ্ধ জ্ঞানপন্থী শংকর ও তৎশিষ্ঠ রাসমোহনের মত বেদের জ্ঞানকাণকে 

তার কর্মকাণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করতেন । 

৮৭ 



ুভীক্স ভগ্যাক্স 

রামমোহন রায় ও বেদাস্ত 

ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত দর্শনপ্রস্থানসমূহের মধ্যে বেদাস্ত এক বিশেষ মর্ধাদার 

অধিকারী । ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা সম্পর্কে সাধারণভাবে অবশ একথা বলা 

যায়, তা কেবলমাত্র বুদ্ধি আশ্রয়ী বিচার-বিতর্কের পথে বিকশিত হয় নি। এক 
হিসাধে গ্রতিটি ভারতীয় দর্শনই মোক্ষশান্ত্রঃ তার তবগুলি যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত 
হলেই সে দর্শন অন্থুণীলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সেগুলিকে সাধনার দ্বারা 

জীবনে প্রতিফলিত করে তার নির্দেশে পরমপুরুতার্থলাঁভ শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ লক্ষ্য 
বিবেচিত হয়ে থাকে । কিন্তু এর মধ্যেও বেদাস্তদর্শন কিছু বিশেষ অর্থে 

মোক্ষশান্। বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদীয়ের সঙ্গে এর যোগ অতি নিবিড়। 
ভারতবর্ষীয় ধর্মচিন্তা ও ধর্মসংগঠনের ইতিহাসে বার বার দেখ! গেছে, যখনই যে 

সম্প্রদায় প্রভাবশালী হয়েছে তখনই তা গ্রয়োজনমত বেদাস্তমতকেই সাশ্পরদাস্িক 
রঙে বঞ্চিত করে নিজেকে সম্প্রসারিত করেছে ও প্রতিপক্ষের আক্রমণে বাধা 

দিয়েছে। এ-সকল ক্ষেত্রে সাধারণত যে প্রণালী অবলম্বন কর! হত তা হল 
সম্প্রদায়ের বিশেষপূজ্য দেবতার সঙ্কে বেদানস্তের মূল তত্ব পরত্রদ্মের অভিন্ন 
গ্রতিপাদন। বৈষ্ণব ও শৈৰ সম্প্রদীয়দ্ধয়ের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বেদদাস্তদর্শনের 
প্রধান গ্রন্থ ব্রক্ষসত্রের যে-সব সাম্প্রদায়িক তাস রচিত হয়েছিল সেগুলিকে এর 

উল্লেখযোগ্য নিদর্শন গণা করা যেতে পারে ।১ আধ্যাত্মিক সাধন! সম্পর্কেও 

মেই একই কথা। প্রাচীন ও মধ্য যুগে ভারতবর্ষে যে-নকল সাধক আবির্ভূত 
হয়েছেন তাদের অধিকাংশের সাধনার দার্শনিক ভিত্তি ও অবলম্বন কোনও 

না-কোনও আকারে বৈদাস্তিক চিন্তা । এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই জনৈক বিদেশী 
ধর্মঘাজিক রেভারেও জে. টাইস্হুল ডেভিন বলেছিলেন £ +***০ £6৪৮ ৪০] 
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31517098191” এই উক্ভির মধ্যে হয়ত কিছুটা আতসরল একদেশদগ্রিত। 

আছে, কিন্তু এর মূল বক্তব্যকে অস্বীকার করবার উপাঁয় নেই। আধুনিক যুগের 
সৃচনায় যখন ধর্মসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনথভূত হয়েছিল তখন স্বভাঁবত ভারত- 
বর্ষায় ধর্মজগতের এই চিরাচরিত ধরীতহ উপেক্ষিত হয় নি। ধর্মপ্রবক্তারপে 
রামমোহন রায় যে মুখাত বেদীস্তকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হয়েছিলেন তার 
নিগ্ঢ় অর্থ ও গ্রীসঙ্গিকতা এর মধো খুজে পাওয়া! যাবে। লমকালীন 
দেশকালগত পটভূমিকায় তার বেদাস্ত-অন্ুশীলন ও সমগ্র চিন্তাধারায় বৈদাস্তিক 
আঁদর্পের স্থান ও প্রভাব সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। 

বেদাস্তশান্ত্রের মূল বৈদিক সাহিত্যের উপনিষদ্ভাগ যা শ্রুতির মধ্যে গণা। 
এর অপর ছুখানি চিরম্মরণীয় গ্রন্থ ভগবদগীত! ও বাদরায়ণ কৃত ব্রহষসথত্র, যেগুলি 

্বৃতিপর্যায়ভুক্ত হলেও ওঁপনিষদতত্বের ধারক-বাহকরূপে শান্বগ্রন্থের মধ্যে 
অতুযুঙ্চস্থানের অধিকারী । এই তিন অঙ্গ একত্র মোক্ষশান্তরের প্রস্থানত্রয় নামে 

পরিচিত। ব্রান্ষণ্যদর্শনের আত্মজ্ঞানতন্ব প্রধানত এগুলিকে অবলম্বন করেই 
বিকশিত হয়েছিল। এই আত্মতবচিস্তার ক্ষেত্রে রামমোহন যে হিন্দুদের পৃথিবীর 
সর্বাধিক অগ্রসর জাতি মনে করতেন এ বিষয়ে অস্তত দুটি স্থনিশ্চিত সাক্ষা 

আছে। ফ্রান্সের অন্তর্গত ব্োয়ার বিশপ আব্ৰে গ্রেগোয়ারের নিকট তিনি এক 

সময়ে বলেন, হিন্দু তবববিগ্ভার সমতুলা কোনও কিছু তিনি ইউরোপীয় দর্শনে 
দেখতে পান নি (06 1785 10000 1001796 1) 5/1100681 00015 80021 
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রামমোহনের অস্তরঙ্গ শিশ্মগ্ুলীর অন্যতম চন্্রশেখর দেব রামমোহনের মৃত্যুর পর 
যে স্থৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাতে দেখা যায়, হিন্দু ও গ্রী্য় ধর্মঘয়ের 
কোন্টি উৎরষ্টতর, একদ| চন্ত্রশেখরের এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন তাকে 
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080105 0660 006 ৪৫881” মনে রাখতে হবে 'বেদ' অর্থে 

রামমোহন তার রচনার সর্বজ বেদের জ্ঞানকাও বা উপনিষ্ভাগকে বুঝেছেন__ 
যা বোস্তার্শনের প্রতিষ্ঠাডুমি। স্ৃতরাং বিবিধধর্মশা্ররশী রামমোহনের মনে যে 
বৈদাস্তিক তববিষ্ভার তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত গ্রতায় ছিল ও তার 
প্রতি প্রগা শ্রদ্ধা ছিল এ কথা স্বচ্ছন্দে মেনে নেওয়া যেতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে ১৮২৩ খরটাৰে লর্ড আমহাস্টকে লিখিত শিক্ষাংস্কার বিষয়ক 
তার স্থবিখাতি পত্রে বেদাস্তার্শন সম্পর্কে রামমোহন যে মন্তব্য করেছিলেন তা 
স্বভাবত আমাদের দৃি আকর্ষণ করবে । উক্ত পত্রের একস্থানে তিনি বলেছেন ঃ 
61006: 081) ৪100 10001056006) 81156 0000 540 89600180078, 

৪৪ 076 10110118, 1110) 216 02৫0063 506665160 5 016 ৬৫217: 
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০10 0১৫ 92%6:1” রামমোহনের এই বিখ্যাত উক্ভিটিকে সম্ভবত ভূল 

বুঝে কেউ কেউ দিদ্ধাত্ত করেছেন রামমোহন বেদাস্ত সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে 
্রদ্ধাবান ছিলেন না এবং এই দর্শনগ্রস্থানকে আধুনিক শিক্ষার পাঠিক্রমে স্থান 
পাঁবার অনুপযুক্ত মনে করতেন। ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত পত্রাংশটি উদ্ধৃত 
করে মন্তবা করেছেন ; “বেদাস্ত সম্বন্ধে রামমোহনের এই মতে আশ্চর্য হইবার 
কিছুই নাই। একেস্বরবাদ ও নিরাকার উপাসনার পরিপৌষক বলিয়াই তিনি 
বেদাস্তপ্রচারের প্রয়াী হুইয়াছিলেন। এই পত্রে উন্নিখিত বেদান্ত দর্শনের 
আলোচিত বিষয়গুলি তাঁহার রচিত বেদাস্তসার পুস্তকে স্থান পায় 
নাই।”* বোাস্ত সম্পর্কে রামমোহনের পূর্বাপর সকল উদ্বি ও চিন্তার সাধারণ 
পশ্াদ্ভূমি থেকে এঁ পত্রাংশটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে, এম্নন-কি, সমগ্র পত্রখানি 
থেকে উক্ত কয়েক পঙক্তিকে পৃথক করে বিচার করলে আপাতদৃষ্টিতে এই 
ধারণ! হওয়! বিচিত্র নয়। দুঃখের বিষয় ব্রজেজ্্রনাথ এখানে পত্রখাঁনির সমগ্র 
৪ 



বক্তব্যের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে রামমোহনের বিশেষ উক্তির বিচার করেন নি, 

অথবা বেদাস্ত সম্পর্কে রামমোহনের 'আন্নপূর্িক সমগ্র চিন্তাধারার সঙ্গে সেটিকে 
মিলিয়ে নেবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। প্ররুতপক্ষে আমহাস্টকে লিখিত 
পত্রে রামমোহন মধ্যযুগের ভারতীয় ও আধুনিক পাশ্চাত্য-_এই ছুটি পরস্পর 
সম্পূর্ণ পৃথক শিক্ষাপদ্ধতির তুলনাপ্রসঙ্গে আধুনিক বিষ্ভালয়ে মধ্যযুগীয় এতিহা 
প্রচলনের অন্ুপযোগিতার উদাহরণস্বরূপ উক্ত পদ্ধতিগত সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং 
ব্দোস্ত, মীমাংসা ও ম্যায়দর্শন শিক্ষার উল্লেখ করেছিলেন । তার বক্তবা ছিল-_ 
প্রাচীন টোল-চতুষ্পাঠীতে প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালীর রূপায়নের জন্য সরকারি 
অনুমোদন ও অর্থা্ককূলো কলিকাতায় সরকার-প্রস্তাবিত নৃতন সংস্কৃত বিদ্যালয় 
স্বাপন করবার কোনও আবশ্তকতা নেই, কেনন1 দেশীয় পণ্ডিতগণের বাক্তিগত 
উদ্যোগে পরিচালিত এই জাতীয় বিষ্যায়তন দেশে যথেষ্ট রয়েছে; আর আধুনিক 
যুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শ ব্যতীত নিছক প্রাচীন পদ্ধতিগত শিক্ষা দেশকে 

প্রগতির পথে চালিত করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ইংলগ্ডের ইতিহাসে সংঘটিত 
শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিক রূপান্তরের তুলন। দিয়ে উক্ত পত্রে এই মর্মে তিনি 
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£০:51"* এখানে ম্পষ্টত একটি নৃতন যুগোপযোগী শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার 

উপব জোর দেওয়া হয়েছে । সেটির পাঠক্রম কোন্ কোন্ বিষয়ে রচিত হলে 
দেশের পক্ষে কল্যাণকর হবে রামমোহন পত্রে তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন ; “80 
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810 1681:71776 200080660 17) 17010706, 2150 0105101086৪ ০0116 

1010181760 10) 006 06065881 00018, 11990010612 8100 ০00 

88180951”৮ স্থৃতরাং প্রস্তাবিত সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পরিবর্তে আধুনিক জ্ঞান- 

বিজ্ঞান শিক্ষাদীনের উপযোগী অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার 
ংবলিত একটি শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপনই দেশের ভবিস্তৎ উন্নতির জন্য সর্বাধিক 

বাঞ্ছনীয় হবে বলে 1তনি মনে করেছিলেন। এই নৃতন “কলেজ, স্থাপনের মাধামে 
প্রাচীন, প্রধাবদ্ধ, আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্ষে সংগতিহীন শিক্ষা-পদ্ধতির পুনঃ- 
সম্প্রসারণ ঘটুক, সেটা তিনি চান নি। মনে রাখতে হবে তিনি যার বিরোধিতা 
করেছেন ত। হল তাঁর ভাষায় %১০ 9810755006 ৪5৪0200 ০0 60008001)) 

বা টোল-চতুষ্পাঠীতে প্রচলিত দনাতন রীতি সম্মত সংস্কৃত শিক্ষাগ্রণালী, যেখানে 
কেবলমাত্র ব্যাকরণশিক্ষার কাল নির্দিষ্ট ছিল ছ্বাদশ বৎসর এবং বেদাস্তাদি দর্শন 
শিক্ষা দেওয়া হত আধুনিক জীবনের নৃতন প্রয়োজন ও মূলাজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি 
না রেখে । তার সমালোচন! যে যৃখাত পদ্ধতির, বিষয়বন্তর নয়, তা প্রমাণিত 
হয় এ পত্রেরই অংশবিশেষ থেকে যেখানে তিনি আমহাস্ট“কে জানিয়েছেন, 
সংস্কৃত ভাষা! ও সে-ভাষায় সঞ্চিত জ্ঞানভাগারের উপযুক্ত সংরক্ষণ ও প্রসার 

হতে পারবে--নৃতন সংস্কত-বিগ্ালয় স্থাপনের মাধ্যমে নয়-_দেশের টোল- 
চতুষ্পাঠীগুলিকে ও সেখানে অধ্যাপনারত প্রাচীন সংস্কৃতবিষ্ভার ধারক- 
বাহক বিশিষ্ট পণ্ডিতমগ্ডলীকে মূক্ত হস্তে সরকারি অর্থনাহায্যদানের মাধ্যমে 
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শ্রদ্ধা ন] থাকলে ও তার সংরক্ষণ ও অন্ুশীলনকে প্রয়োজনীয় মনে না করলে 

এমন প্রস্তাব কর! বামমোহনের পক্ষে সম্ভব হত না। অতএব দেখা! যাচ্ছে শিক্ষা- 
বিষয়ে রাষ্ট্রশক্তির নিকট তীর প্রত্যাশা ছিল ছুটি; মরকারি লাহায্ে পাশ্চাত 
জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেষ্ঠে নৃতন নৃতন বিস্ালয় স্থাপন ও সেইসঙ্ষে দেশের 
প্রচলিত প্রাচীন মংস্কৃত শিক্ষা-পদ্ধতিকে তার নিজস্ব কেন্ত্রসমূহে প্রাণবন্ত 
রাখবার উদ্দেশ্তে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ । তিনি মনে করেছিলেন, এই দ্বিমুখী উদ্যমের 
ফলে প্রাচীন ও নবীন জীবনবোধ ও মৃলাজ্ঞানের সুষ্ঠু সামগ্রস্ত রক্ষিত হবে। 
দ্বিতীয়ত, বেদাস্তদর্শনের বৈশিষ্টাগুলি রামমোহন তার 'বেদাস্তসার গ্রন্থে 
আলোচন! করেন মি, তাঁর মস্তবোর এই অংশের দ্বারা! ব্রজেঞ্জনাথ সম্ভবত প্রমাণ 

করতে চেয়েছেন, রামমোহন সেগুলি অশ্রদ্ধেয় জ্ঞানে বর্জন করেছিলেন। 
ইঙ্ষিতটি কিছু আশ্চর্য লাগে, কারণ রামমোহনের সংস্কৃত-বাঙলা গ্রস্থাবলীর 
( বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ ) অন্যতম সম্পাদক হিসাবে তার ন| জানবার 
কথা নয় যে “বোাস্তসার' রামমোহনের বৃহত্বর ও বিস্তী্ণতর পূর্বরচন] 'বেদাস্ত- 
গ্রন্থের সংক্ষিপূসার মাত্র, তাতে সাধারণের জন্তা বেদান্তের কয়েকটি নির্বাচিত ও 
সরল প্রসঙ্ষের অবতারণ। কর! হয়েছে। এগ্রম্থের বিষয়বিন্তাপ ও আলোচনা 

পূর্ণাঙ্গ বা বিস্তারিত নয়, তা হবার কথাও নয়। অপরপক্ষে পূর্বোক্ত পত্রোন্লিখিত 
বিষয়গুলি যথা, পরমাত্মা-জীবাত্মার পরম্পর-সম্পর্ক, মায়াতন্ব ইত্যার্দি, রাম- 
মোহনের বেদাস্তবিষয়ক মূল, পূর্ণাঙ্গ রচনা “বেদাস্তগ্রন্থে' যথোচিত গুরুত্ব ও 
মর্ধাদা সহকারেই আলোচিত হয়েছে--অনাবশ্তক বা অশ্রদ্ধেয় বলে বঞ্জিত 
হয় নি। উপনিষৎ-পঞ্চকের অনুবাদে ও ব্রাঙ্ষণ সেবধি' (ও তার ইংরেজি 
সংস্করণ 3:91)7007)1০8] ]18£821116) পত্রেও স্থানে স্থানে প্রনঙ্গগুলি উত্থাপিত 

ও আলোচিত হতে দেখা যায়। বর্তমান অধ্যায়ে যথাস্থানে সে-সবের বিস্তারিত 

উল্লেখ প্রয়োজন হবে। সুতরাং রামমোহনের 'বেদাস্তসার পুস্তকে বেদান্তের 

কয়েকটি প্রসঙ্গ অনুঙ্লিখিত, এই যুক্তিতে রামমোহন বোন্তের প্রতি যথেষ্ট 
্রদ্ধাবান ছিলেন না এমন প্রমাণ কর! অমস্ভব। 
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্বয়ং গ্রস্থরচণার মাধামে ব্দান্তমতের প্রচার ও প্রসার ভিন্ন রামমোহন যে 

নিজবায়ে হ্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করে বেদাস্তশিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন 
বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটিও ন্মরণে রাখা কর্তবা। 

রামমোহনের পঞ্জে প্রস্তাবিত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কলিকাতায় দরকারি সংস্কৃত 
কলেজ প্রতিিত হয় ১৮২৪ খ্রষ্টাবে ফেব্রুয়ারী মাসে। সম্ভবত এর মন্লকাল 
পরেই, তিনি নিজ ব্যয়ে কলিকাতায় একটি বেদাস্ত-বিষ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। 
রামমোহনের ইংরেজ জীবনীকার এই সম্পর্কে রামমোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শিল্ 

পাঁদরী উইলিয়ম আযাডামের ২৭ জুলাই, ১৮২৬ তারিখে লিখিত এক পত্রের 
অংশ উদধৃত করেছেন: “18101001201 005 1189 1806 00110 8 90381] 

9৫৮ ঘ€ে 1680 8110. 11811050106 ০011686 51101) 106 ০2118 00৫ 

ড$6৫৪718 00118656) 11 আ1)101) & 16 00005 26 ৪ 0:68212% 

139000660 0 ৪ ঘাচে 8201061)6 0817016, 11) 921)8116 110612016 

আভা) ৪ 516 00 03 00084501070. ৪00 06660706 0£77%70% 

[00151018101907, 100 006 10500000816 13 2150 স11117)5 00 

001811606 11)9000010113 11) 711006217 50161506 2170 128177110 2110 

10 01019021) 00010811801), 0:051060 006 11)500061013 ৪16 

00056560 11) 006 7৫100651101: 981810010 1911808£6 17১০ আযডাম- 

প্রদত্ত এই সংবাদটি একাধিক কারণে বিশেষ মৃল্যবান। প্রথমত এটি এক 
হিসাবে আমহাস্ট কে লিখিত পত্রের অস্তভূক্ত বেদাস্তশিক্ষাবিষয়ক রামমোহনের 
মতের পরিপূরক। এই বেদাস্তবিদ্যালিয়ের প্রতিষ্ঠাই প্রমাণ করে রামমোহন 
বেদাস্তদর্শন সম্পর্কে অশ্রদ্ধাযুক্ত তো ছিলেনই না বরং বোদাস্তের অন্থুশীলন ও 
গ্রচারে তার এতূর আগ্রহ ছিল যে তার চর্চার জন্য তিমি একক উদ্যমে ও 
অর্থব্যয়ে একটি শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপনে পর্যন্ত অগ্রণী হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত 
আ্যাভামের বর্ণনা থেকে বুঝতে অন্থবিধ! হয় না, তার বৈদাস্তিক ত্রহ্ববাদ শিক্ষা- 
দানের একটি নিজন্ব পরিবন্ানা ছিল। এর সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য জাঁনবিজ্ঞান 
ও তুলনামূক ধর্মতত্বের শিক্ষা যুক্ত করতে চেয়েছিলেন; অধিকন্তু তাঁর এ 
ইচ্ছাও ছিল যে এই সম্মগ্র শিক্ষার বাহন হবে সংস্কৃত অথবা বাংলা ভাষা । 
মরকারি কর্তৃপক্ষকে লিখিত পত্রে গ্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষার দ্বিধারার মধ্যে 
সামগরন্ত রক্ষার নিমিত্ত ঘে অঙ্রৌধ তিনি করেছেদ--তার নিজ প্রতিষ্ঠান 
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বোদান্ত-বিষ্ালয়ের পাঠক্রমনিরূপণের মধ্যে সেই সামঞ্শ্যবিধানের প্রয়াস লক্ষ্য 
করা যায়। আআডামের পত্রে প্রকাশিত তথ্যটিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করে 

দেখলে সরকারি সংস্কৃত কলেজের মাঁধামে বিকীরিত প্রাচীন পদ্ধতিগত সংস্তত- 

শিক্ষা ও বামমোহন-পরিকক্পিত আধুনিক যুগোপযোগী শাস্্রান্শীলন-পদ্ধতির 

মৌপসিক পার্থক্যটিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও প্রাচীন পদ্ধতির কে্ুসবরূপ 
সরকারি সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রতি রাঁমমোহনের বিরূপতাঁর কারণটিও স্পষ্ট হয়। 

সুতরাং আমুপূর্ধিক আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত করতে বাঁধা নেই, বেদাস্ত সম্পর্কে 

উচ্চ ও লশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করেই রামমোহন এই শাস্ত্রের অনুশীলনে ব্রতী 

হন। ১৮১৫ খ্রষ্টান্বে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের বেশ কিছুকাল পূর্ব 

হতেই নিশ্চয় তীর বোান্তচর্চা। আরস্ত হয়েছিল; কেননা কলিকাতা থেকে এ 

বৎসরই তাঁর বেদদান্তবিষয়ক প্রথম ও গ্রধান কীতি 'বোস্তগ্রস্থ' ও সম্ভবত এর 

সংক্ষিপ্ত সংস্বরণ 'বেদাস্তসার'ও প্রকাশিত হয়। আধুনিক যুগে বোদাস্তচর্চা ও 

বৈদান্তিক ব্রদ্ববাদের প্রসার সম্পর্কে টার যে এক সুনির্দিষ্ট ও ুচিস্থিত 

পরিকল্পন! ছিল, বোীস্তবিষ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও এর বিশিষ্ট পাঠক্রম-নির্মাণ-গ্রয়াস 

তাঁর হুম্ষ্ট ইঙ্গিতবাহী। 
উনবিংশ শতাঁবীর দ্বিতীয় দশকে রামমোহন তীর প্রকাস্ঠ বেদাস্তচচা আরম্ভ 

করেন। তাঁর পূর্বে বাংলা দেশের সারম্বত সমাজে বেদাস্তের অনুশীলন বা! 
অধাপনার প্রসার কতদূর ছিল এ প্রশ্নের মঠিক উত্তর দেওয়া সহজ নয়। এক 
সময়ে এমন একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে প্রাক্-রামমোহন কালের বঙ্গীয় 

সংস্কৃত পত্ডিতগণের প্রতিভা! প্রধানত স্তায় ও স্মৃতি শাস্রদ্বয়কে অবলম্বন করেই 

বিকশিত হয়েছিল__বোাস্তশান্ত্রে তার] যে কেবল অনধিকারী ছিলেন তা৷ নয়, 

এশা তাঁদের অনেকের নিকট ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত, এমন-কি, অশ্রতপূর্ব। 

রামমোহন সম্পর্কে ভাঁর এক ভাষণে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই ইঙ্নিত করেছেন : 

“ঘখন তিনি ততজ্ঞানের আলোকে বাঙালির মন উদ্ভামিত করতে চেয়েছিলেন 

তখন তিনি সেই অপরিণত গষ্ঠে দুরূহ অধ্বসায়ে এমন-মকল পাঠকের কাছে 

ব্দান্তের ভান্য করতে কুস্ঠিত হন নি যাদের কোনো! কোনো পত্তিতও 

উপনিষদূকে কৃত্রিম বলে উপহাস করতে সাহস করেছেন" ।+১১ রামমোহনের 
সমকালীন প্রতিপক্ষগণের গ্রন্থাদি পর্যালোচনা! করলে কিন্ত মনে হচ্ুনা বোস 
সম্পর্কে তীঁদের সকলের অজ্ঞতা সর্বদা এতদূর গভীর ছিল। তাই এই বিষয়ে 
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সমমামায়ক তথাগ্রমাণগুলি একবার যাচিয়ে দেখ! আবস্ঠক। শ্রীরামপুর ব্যাপ টিষ্ট 
মিশনের পাদূরী উইলিয়ম কেরী ও যোখুয়া মারশম্যানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী 
উইলিয়ম ওয়ার্ড, উনবিংশ শতাবীর প্রারভে হিন্দুদের শান্ত, ধর্মবিশ্বাস ও আচার- 

আচরণ সম্পর্কে যে চিত্তাকর্ষক গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন তাতে তিনি 
তৎকালীন বাংলার টৌল-চতুষ্পাঠীগুলিতে প্রচলিত সংস্কৃতশিক্ষার একটি চিত্র 
তুলে ধরবার প্রয়াম পেয়েছেন। ওয়ার্ড বলেন, বেোদাস্তের গ্ররুত চর্চা ও 

অধ্যাপনা হত কাণীতে-_ বঙ্গীয় পণ্ডিতদের বোদস্ত-জ্ঞান ছিল সামান্তি (4 
3618165) 076 0)6603817650) 51081010178) 55082000 70800101010 

01502810110] 81)880008 8190 092 ড৪005 212 02013600016 0: 1698, 
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খানিরপণের কিছু চেষ্টাও ওয়ার্ড করেছিলেন এবং অস্ুসন্ধানের ফলে যে 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা এই: “/001089 0006 1)0770160 
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৬৪৫0$1”১৬ অর্থাৎ এক হাঁজার সংস্কৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়পড়তায় যেখানে 
কাবোর ছাত্র ৪০1৫০, অনংকারের ছাত্র ৫০ শ্মতির ৪০ তন্ত্রের ১০, ন্যায়ের 
৩০০) সেখানে বেদ-ব্দাস্ত-মীমাংসা-মাংখা-পাতগুল ( যোগ )-বৈশেধিক প্রভৃতি 

শান্গুলি মিলিয়ে ছাত্রের সংখ্যা পাঁচ অথবা ছয়। জ্দানীস্তন বাঙলার 
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টোগগুলিতে বেদান্তের এই স্বযনসংখাক ছাত্রকে কোন্ কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করানো 
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করলে দেখা যায় বোদাত্ত-অধ্যাপনার বিষয় ছিল বাদরায়ণ (বাব্যাস)-কত 
্ষূত্র যার অপর নাম শারীরকস্ত্র; শংকর-কৃত ব্রশ্বসুতরভাঁয (বা শারীরক- 
ভান্ত ); উক্ত ভায়ের উপর বাচস্পতি মিশ্র রচিত “ভামতী' টীকা ; অমলানন্দ 

রচিত ভামতীর টীকা 'কয়্তর' ; অগয়দীক্ষিত রচিত কল্পতরুর টাক! 'পরিমল' ; 
সম্ভবত প্রকাশাত্মন্ রচিত পদ্মপাদাঁচার্ের পঞ্চপাদিকা'র টীকা 'পঞ্চপাদিকা- 

বিবরণ" অথবা! তদবলম্বনে বিষ্যারণ্য রচিত “বিবরণগ্রমেয়সংগ্রহ*১ ; শংকরাচার্ধের 

বৃহদারণ্যক-উপনিষদৃ-ভান্তের উপর স্থবেশ্বর রচিত 'বৃহ্দারণ্যক-উপনিষদূ-ভাস্ত- 
বান্তিক';। ধর্মরাজাধ্বরীনত্রেরে “বেদাস্তপরিভাষা' £ অগয়-দীক্ষিত রচিত 
'সিদ্ধান্তলেশ' ) মধুবদন সর্বতী রচিত “সি্ধস্ততববিনন বা! 'সিদ্ান্তবিদ') ও 
বিচ্ভারণ্য-কত “পঞ্চাশ | লক্ষ্য করবার বিষয় অধ্যেতব্য গ্রস্থনিচয়ের মব 
কখানিই শংকরাচার্ধ-ব্যাখ্যাত নিহিশেষ অদৈতবাদের পরিপোষক। এর মধ্যে 

্বস্ত্রের শাংকর ভায্ত (তাঁলিকাতুক্ত দ্বিতীয় গ্রন্থ ) ও স্থরেশ্বর-প্রণীত 
বৃহদারপ্যকোপনিষদের শাংকর ভাস্তের বাতিক ( তালিকাডুক্ত বষ্ঠ গ্রন্থ )কে 
যথাক্রমে ব্যাসের নামে প্রচলিত মূল বেদাস্তশাস্ত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
আলোচনা বল! চলে। 'অপর গ্রন্থগুলিতে ( এমন-কি ভামতী, কল্পতরু, পরিমল 

প্রভৃতি টীকা্গাতীয় রচনাতেও ) নির্ধিশেষ অধৈততন্ব অনেকটা স্বাধীন ভাবে 
ব্যাখ্যাত হয়েছে। ওয়ার্ড পূর্বোক্ত গ্রন্থের পরিপূরক অপর এক গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন ১৮১৫-১৮ খ্ী্টাবে। এই গ্রন্থে তৎকালীন বাংলা! দেশে 

ও ভারতবর্ষের অন্ন অবস্থিত সংস্কৃশিক্ষার গ্রধান কেন্তরগমূছের এক তালিকা 
দেওয়া হয়েছে এবং বাংলার নবন্ধীপ, কলিকাতা, বীশবেড়িয়া॥ ভ্রিবেদী, কুষারহট, 
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ভাটপাড়া, গোন্দলপাড়া, ভর্েস্বর। জয়নগর, মজিলপুর, আশু, বালী প্রতৃতি 
স্থানে অবস্থিত চতুগ্পাঠীদমূহের অনেকগুলির পাঠ্যনুচীরও উল্লেখ আছে। 
তদঙ্সাবে দেখা যায়, নবন্থীপে অধায়নের বিষয়-_ স্থাঁয়, শ্বতি, কাবা, ব্যাকরগ ও 

জ্যোতিষ; কলিকাতার দর্বমমেত আটাশটি শিক্ষাকেন্ত্রে তায় ও শ্বতি 
বাঁশবেড়িয়া, গোম্দলপাড়া ও ভক্রেশখবরে-_ ভায়। অন্তান্ত স্থানের বিষয্নের উল্লেখ 

নেই। সমকালীন বাঙালী পণ্থিতগণের মধ্যে শয়ার্ডের মতে একমাত্র ভ্রিবেণীর 
দ্বনামধন্য জগন্নাথ তর্কপঞ্ধাননই কিছুটা বেদ-বেদাস্ত অধায়ন করেছিলেন। 
অপরপক্ষে ওয়ার্ডের সাক্ষ্য অন্থ্যায়ী সেই সময়ে কাশীতে ও অধ্দেশে বে- 

ব্দোন্তের বিশেষ চর্চা ছিল; কাশীর দশাশ্বযেধ ঘাট ও হনুমস্ত ঘাঁটে বেদাস্ত ও 

মীমাংসা বিশেষরপে অধায়নের জন্য ছুটি কেন্দ্র ছিল বলে জান! যায় ।১* ১৮৩৫ 

ও ১৮৩৮ গ্ীষ্টাবে বঙ্র-বিহারের তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে 

উইলিয়ম আযাভাম কর্তৃক সংকলিত তিনটি বিবরণে বাঙলার টোল-চতুষ্পাঠীগুলির 
যে চিন্জর ছুটে উঠেছে তা ওয়ার্ডের বর্ণনা! থেকে কোনও অংশে পৃথক নয় ।১৭ 
ব্যাস্ত সম্পর্কে কৌতুহল ও এর ছাত্রের সংখ্যা অন্যান্ত বিষয়ের তুলনায় তখনও 
নগণা। পাঠাতালিকায় কোনও পরিবর্তন নেই; এবং পূর্বের শ্ঠায় বেদাস্তচর্চার 
মুখা কেন্ত্র তখনও কাশী। রাজশাহী জেলার এক বেদান্তের টোল সম্পর্কে 
১৮৩৫ গ্রীষটাব্ষে আডামের যস্তবা £ ৮06 6৫800 ৪০0০9০01 ০, 70 ০৫ 
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উমবিংশ শতকের তৃতীয় দূশকে প্রকাশিত মন্টগোমাৰী মার্টিন কৃত পূর্ব- 
ভারতের স্থবিখযাত সমীক্ষার সাক্ষ্যও এর সঙ্গে মেলে। দিনাজপুর জেলার 
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60100176 10 006 82106 06 [5000 001%61”১৯ রংপুর, ও বাগলার প্রাস্তবর্তী 

বিহারের পুর্ণিয়া জেলা সম্পর্কেও মার্টিের সিদ্ধান্ত অন্রপ।** কলিকাতায় 
১৮২৪ প্রানে প্রতিষ্ঠিত সরকারি সংস্কৃত কলেজে প্রথম থেকেই একটি বেদাস্ত- 
শ্রেণীর প্রবর্তন কর! হয়েছিল; কিন্তু ছাত্রাভাবে ১৮৪২ সালে কতৃপক্ষ সেটি 
উঠিয়ে দিতে বাধা হন।২১ অতএব দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন সুত্রে সংগৃহীত তথ্যাবলী 
একটি সাধারণ নি্ধাস্তকেই নির্দেশ করছে ঘা এই £ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথম 

ভাগে বাংলার পঞ্ডিতসমাজে বেদান্তের পঠন-পাঠন সম্পূর্ণ অপ্রচলিত না 
খাকলেও সভায়, স্থতি, বাকরণ, কাবা, অলংকার প্রভৃতি শাস্ত্রের চর্চার তুলনায় 

এর পরিমাণ ছিল নগগা; বেদান্ত সম্পকে কৌতুহল বা বেদান্ত পাঠে আগ্রহ 
সংস্কৃতশিক্ষার্থিগণের মধ্যে অতি অল্লই দেখা! যেত) উত্তর-ভারতে বেদাস্ত- 

শিক্ষার প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কেন্ত্র ছিল কাশী বঙ্গীয় পত্ডিতমগ্ডলীর মধ্যে গ্রচলিত 
ক্ষীণ বোস্তচর্চা ও ব্দোস্তাধাঁপন! মুখাত শাংকর অগ্থৈতবাদকেই অবলশ্বন 
করেছিল) এবং মোক্ষশাত্ের গ্রস্থানত্রয়ের মধ্যে টোল-চতুষ্পাঠীতে এক ব্বসত্রই 
টীকা-ভায় সমেত পড়ানো! হত। সভায় উপনিষদ্-গীতা পাঠাতালিকার প্রায় 
বহিভূত ছিল। ও 

পূর্বোক্ত প্রচলিত ধারণার সঙ্গে এই চিত্রের সামধশন্য কতখানি? দেখা 
যাচ্ছে, রামমোহনের সমকালীন বাংলার প্রথাগত সংস্কৃত পাণ্ডিতা মুখ্যত বিকাশ 

লাভ করেছিল কাব্য, অলংকার, স্থায়, শ্বৃতি, পুরাণ ইত্যাদি শান্বকে অবলগ্ষন 
করে। বোত্তপাঠে ছাত্রসমাজের আগ্রহ ও এ শাস্ত্রের অন্ধুশীলন এবং অধ্যাপনার 

পরিমাণ ছিল সে তুলনায় অতি সামান্ত ; টোল-চতুষ্পাঠীতে তার যেটুকু ক্ষীণ 
অস্তিত্ব ওয়ার্ড, আযাডাম বা মার্টনের বর্ণনা থেকে অন্থুভব করা যায় তাও ছিল 
এক বিশেষ ধারাশ্রয়ী। অপরপক্ষে এমন উক্তি নিঃসংশয়ে অতিরঞ্জন যে 

শান্রবিটারের ক্ষেত্রে রামমোহনের সামন্ত প্রতিপক্ষই বোাত্শান্তে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ 
ছিলেন। এদের মধো পণ্ডিত মৃত্যু বিষ্তালঙ্কার যে, গভীরভাবে না হলেও, 
বোস্তসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে রামমোহন-রচিত 

'বোাস্তগরস্থ'এর উত্তবন্থরূপ গ্রকাশিত তার 'বেদাস্তচন্্রিকা'র পৃষ্ঠায় আদৌ 
রামমোছনের প্রতিপক্ষ, উত্তরকালে তার মতাহবর্তী শিশ্য উৎবানন্ বিস্তাবাগীশ 
পণ্ডিত রাঁষচচ্্র বিষ্াবাগীশের সঙ্গে ব্রাহ্মমমাজে উপনিষদ পাঁঠ করতেন। 
রাহমোহন স্বয়ং 'কবিতাকারের সছিত বিচার' গ্রন্থে বলেছেন ; “আমর] ঈশ, 
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কেন, কঠ, মুণ্তক ও মাগ্ুকা এ দশোপনিষদের মধ্যে সম্পূর্ণ পাঁচ উপনিষদের 
ভাঁষাবিবরণ করিয়াছি.''সেই সকল, ভাষাবিবরণের পুস্তক শত শত এই নগরে 
এবং এতদ্দেশে পাওয়! যাইবেক এবং এ সকল মূল উপনিষদ্ ও আচার্ধের ভান 
এবং বেদাস্তদর্শন ও তাহার ভাস মৃত্াধয় বিস্যালঙ্কার ট্টাচার্ধের বাটিতে এবং 

কালেজে ও অন্তান্ব পশ্ডিতের নিকট এই দেশেই আছে তাহা! দৃষ্টি করিলে 
বিজ্ঞলোক জানিতে পারিবেন বেদের স্থান স্থানের বিপরীত অর্থকে ও 

বেদাস্তার্শনের বিপরীত শৃষ্ধকে ভাষায় বিবরণ করা গিয়াছে কিন্বা মম্পূর্ণ 

উপনিষদ সকলের ও বেদাস্তর্শনের অর্থ করা গিয়াছে।”২* রামমোহনের 

সমকালে বাঙলাদেশে অতি ক্ষীণভাবে হলেও বেদাস্তচর্চার যে অস্তিত্ব ছিল এই 

উজিই তার গ্রমাণ। তবে ববীন্ত্রনাথের পূর্বোদ্বত মস্তবাও একেবারে ভিত্তিহীন 
নয়। “কবিতাকার'এর প্রতি প্রদত্ত রামমোহনের উত্তরের শেষাংশ থেকে মনে 

হয় কবিতাকার এমন একটা অভিযোগ তুলেছিলেন যে. রামমোহন উপমিষদ্ ও 

ব্যোত্দর্শনের নাম করে যা প্রচার করেছেন তা প্রন্কৃত উপনিষদ বা বোস 

নয়-_অনেকাংশে কল্পিত বা কৃত্রিম শান্্। দুর্ভাগ্যবশত “কবিতাকার'এর পরিচয় 
জানা যায় নি বা রামমোহনের্ বিরুদ্ধে প্রকাশিত তার মূল পুস্তকের সন্ধানও মেলে 
নি। তা ছাড়া 'পাষগুগীড়ন' গ্রন্থে কাশীনাথ তর্কপঞ্ধাননের অভিযোগ ছিল 
রামমোহন-প্রচারিত শান্্সমূহ “দ্বকপোলকষ্পিত' ; যার উত্তরে রাষমোহনকে 

বলতে হয়েছিল ; “প্রণব কি হ্বকপোলকষ্লিত হয়েন? কি গায়ত্রী ও দশোপনিষণ। 

বেদাস্ত, যাহ! আমাদের উপাসনীয় হইয়াছেন, তাহা হ্বকপোলকল্লিত হয়েন? ও 
বেদাস্তদর্শন ও মনুস্থৃতি ও ভগবদ্গীতা ও প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারত্বত বচন সকল, যাহা! 
ব্যাতিরেক অন্য কোন বচন কোন স্থানে আমর! লিখি না, সেই সকল শান কি 
স্বকপোন কল্পিত হয়েন ?”২*ক 

সে-যুগে যে অল্প পরিমাণ বোস্তচর্চার অস্তিত্ব ছিল সেটুকুও এর ধারক- 

বাহক পণ্ডিতবগের বক্ষণশীল গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য জাতির কোনও বৃহৎ 
কল্যাণসাঁধনে বাবহত হতে পারে নি। এই পণ্ডিতগণ বেদাস্তকে সাধারণের 
অবোধ্য সংস্কৃত ভাষায় গণ্ডিবদ্ধ করে রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন। বাঙলা 

প্রভৃতি প্রচলিত লৌকিক ভাষায় এই মোক্ষশান্ত্ের অনুবাদ বা! সাধারণের মধ্যে 
তার প্রচারের তাঁর! ছিলেন ঘোর বিরোধী। রামমোহন কর্তৃক বাঙলা, 
হিনস্থানী প্রভৃতি ভাঁার মাধামে বোস্ত-গ্রচারকে' বিদ্রুপ করে মৃত্যু 
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বিষ্ঞালঙ্কার ডাব 'বেদাস্ত-চক্জ্রিকা'ঁতে বলেছেন £ “তাঘৃশ তত্বজানীদের হাটের 
মধো ব্র্ষজ্ান এই লৌফিক গাঁথার স্তায় যে যে অলচ্পদেশ তাহাতে আস্থা 
করিয়া অন্ধগোলাুল ন্ায়ে নষ্ট হইবে না ।”২৪ অন্থাত্র তীর উক্তি আরও স্পষ্ট £ 

শাস্্সিদ্ধা্ত নিতাস্ত লৌকিক ভাঁাতে থাকে না কিন্তু হুপন্ধ বারী ফলবৎ 
বাকোতে বদ্ধ হইলেই থাকে! আরে! যেমন রূপাঁলঙ্কারবতী সাধবী গ্রীর 

বাযার্থবোদ্ধ! হুচতুর পুরুষেরা! দিগস্থরী অসতী নারীর সন্র্শনে পরাঘুখ হন 
তেমনি সালঙ্কার! শান্বার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সংগুরুষেরা নগ্ন 
উচ্চৃত্ঘলা লৌকিক ভাষা শ্রবণমাজেই পরাধথুখ হন।”২৫ রামমোহন-প্রতিপক্ষ 
কিবিতাকার' এমন হাশ্তকর অভিযোগও করেছিলেন যে রামমোহন কর্তৃক 

বেদাস্ত-উপনিষদ বিষয়ক গ্রস্থাদি প্রকাশের ফলে দেশে বাঁপকভাবে অমঙ্গল, 
মন্বস্তর ও মারীভয় উপস্থিত হয়েছে ।২* পাশ্চাত্য জানবিজ্ঞান ও গ্রীষধ্মতত্বের 

সঙ্গে তুলনামূলকভাবে সংস্কৃত ও বাঙলার মাঁধামে বেদাস্তশিক্ষার যে ব্যবস্থা 
রামমোহন তার বেদাস্ত-বিষ্ভালয়ের মাধ্যমে করেছিলেন এবং বাঙলা ও হিনুস্থানী 
অন্থবাদের মাঁধামে ত্রন্মহৃত, উপনিষদ ও গীতার তত্ব যেভাবে সাধারণের মধ্যে 

পরিবেশন করবার প্রয়াম পেয়েছিলেন সেই নির্ভীক, মুক্ত, উদার দৃষ্টির সঙ্গে 
পূর্বোক্ত পণ্ডিতগণের রক্ষণণীল কুসংস্কাাচ্ছ্র মনোভাবের কী ছুস্তর গ্রভেদ! 
এই কারণেই রাঁমমোহনের দ্বারা আধুনিক যুগে জাতির তাবজীবনে বেদান্তের 
সময়োপযোগী নবজন্ম সম্ভবপর হয়েছিল আর তার সমকালীন বিরুদ্বপক্ষীয় 
পর্ডিতগণের ব্দোস্তজান আপনাকে শ্রমীণ করেছিল বন্ধ্যা! । 

উত্তর-ভারতের তৎকালীন বোাস্তচর্চার প্রধানতম কেন্দ্র কাশিতে যে 

রামমোহনের বেোদাস্তচর্চার নুত্্পাত এই প্রচলিত ধারণায় সঙ্গেহ করবার বিশেষ 
কোনও কারণ দেখ! যায় না। তার অন্তরঙ্গ মুহদ একেশ্বরবাদী (01081181) 

পাদ্রী আযডাম ১৮২৬ গ্রৃষ্টাবে মন্তব্য করেছিলেন, রামমোহন সর্বসাকুল্যে দশ 

বা বার বৎসর কাশীতে অবস্থান করেন।২+ এই ধারণ! ভ্রাস্ত। রামমোহনের 

বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার নথিপত্র থেকে প্রমাণিত হয়, সম্ভবত ১৭৯৯ 

্রষ্টাব্ধে তিনি পাঁটনা, কাশী গ্রভৃতি দূরবর্তী অঞ্চলে যাবার উদ্দেস্তে বঙ্গদেশ 
আগ করেন। কারও কারও মতে ১৮০৭ বা ১৮০১ শ্রীষ্টাবে তিনি অয 

সময়ের জন্ত একবার ফিরে এসেছিলেন। কিন্ত এর কোনও ম্পই প্রমাণ 

নেই। অপর পক্ষে ১৮০৩ গ্রষ্টাৰে তিনি যে কাশীতে কর্মরত ছিলেন 
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কিছু সমসাময়িক স্থানীয় নধিপত্ররের সাহাযো তার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়েছে” রাঁমমোহনের কাণীগ্রবা আ্যাডামের অঙ্গমান অনুযায়ী 
দশ বা বার বৎসর দীর্ঘ ছলে তাঁর জীবনের এই পর্বভুক্ত অন্থান্ত 

ঘটনার সঙক্ষে এর মামঞ্চন্ত করা যায় না। কিন্তু সম্ভবত ১৭৯৯ থেকে 

১৮০৩-০৪ এর. মধো রামমোহন বেশ কিছুকাল কাশীতে কাটিয়েছিলেন। 
সে-সময়ে, কলিকাতা৷ বা বাউগ্লাদেশের অন্থাত্র বেদান্তচর্চার বিশেষ স্থৃবিধ! 

না থাকায় কাশীবাসকালে সেখানে এই শাস্ত্র অনুহীলনের প্রাপ্ত সুযোগ 
যেরামমোহন গ্রহণ করেছিলেন তা সহজেই অন্ুমেয়। উত্তরকালে জীবনেয় 
রংপুর-পর্বে (১৮০৯-১৮১৫ ) তিনি উপনিষদ-বেদান্তে তার বুাৎপত্তি নিয়মিত 
অন্থশীলনের দ্বারা গভীরতর করেছিলেন নিশ্চয়, কেননা, দেখা যাঁয় ১৮১৫ 
খ্ষ্টাধে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বমবান আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 
'বেদাস্তগ্রস্থ' শীর্ষক তার দীর্ঘ ব্্বসত্রতান্য প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থের 
প্রাথমিক রচনাপর্ব অবশ্থই রংপুরে সমাপ্ত হয়েছিল। 

বৈদাস্তিক ও বেদাস্ত-ব্যাখ্যাতা রূপে রামমোহনের আত্মপ্রকাশ ঘটে তার 
জীবনের কলিকাতা-পর্বে ( ১৮১৫-১৮৩০ )। হিনুশান্ত্রের অন্থবাদ, ব্যাখ্যা ও 
বিচার-সম্পর্িত ভার সবগুলি গ্রন্থই গ্রকাঁশিত হয়েছিল এই সময়সীমার মধ্যে । 

তাঁর মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় রচিত বেদাস্ত-বিষয়ক গ্রস্থনিচয়ের একটি তাঁলিকা 
এখানে দেয়! যেতে পারে £ 

বাঙলা: (১) বোস্তগ্রস্থ ( কলিকাতা, ১৮১৫ )) (২) বোাস্তসার ( কলিকাতা, 
১৮১৫ বা ১৮১৬ )$. (৩) তলবকারোপনিষৎ ( কেনোপনিষৎ ), মূল ও 
বঙ্গান্বাদ ( কলিকাতা, ১৮১৬)) (৪) ঈশোপনিষৎ, মূল ও বঙ্গানুবাদ 

(কলিকাতা, ১৮১৬); (৫) কঠোপনিষৎ, মূল ও বঙ্গান্বাদ ( কলিকাতা, 

১৮১৭)) (৬) মাওুক্যোপনিষৎ, মূল ও বঙ্গানুবাদ ( কলিকাতা॥ ১৮১৭ )) 
(৭) মুণ্ডকোপনিষৎ, মূল ও.বঙ্ানবাদ ( কলিকাতা, ১৮১৯ )) (৮) শংকরা- 

চার্য কতৃক রচিত বলে অনুমিত 'আত্মানাঁজববিবেক” মূল ও বঙ্গানুবাদ 

( কলিকাতা, ১৮১৯ )। 

হিন্ুস্থানী : (১) বেদাস্তগরস্থ (এই নামের পূর্বোজ বাঙলা! গ্রন্থের হিনদুস্বানী 
অন্থ্বাদ ) (কলিকাতা, ১৮১৫); (২) বোস্তসার (এ নামের পূর্বোক্ত 

বাউলা গ্রন্থের হিনুস্থানী অস্ুবাদ ) ( কলিকাতা, ১৮১৫ বা ১৮১৬ )। 
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ইংরেজি: (২) 80318001801 2 800870617 ০ 06 6081৮ 

(“ব্দোস্তসার'-এর ইংরেজি অনুবাদ) (0816865) 1816); (২) পঞ0818- 
0070 0৫ 0106 860008115080 (0810005, 1816); (৩) 120818- 

000 0৫ 006 180021018720 (0810065, 18161; (৪) 111810918- 

001) 0৫056 1000001:0810181)80 (0510008,1819); (৫) শু 

্্তগ 01 016 10800010817151180 (08210015) 1819) 

£ (১) £00058116 068 ৬2080 ('বোদাস্তসার' "এব ার্মান 

৬ 1609, 1817 )। 

ওলন্দাজ : (১) ড6৮০৪1178 ত৪0 ড618017610676 ড061158106 90610617 

21800960 21816108161) 521) ৫৬ 60৫95 ( 7210061) 1840 )) 

' ১৮৩২ খ্রীষ্টাঝে ত্রাঙ্মণা শাস্ত্রের ব্যাখা ও বিচারমূলক বরামমোহনের 
তেরখাঁনি পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের একটি একত্র সংস্করণ ":8178180015 ০৫ 

96৮60:8] 02118010581 90018, চ8888868 81060 01 006 ৬6৫৪ 

830 0৫ 80006. 00200561581] 1020 10. টাগুযারও108] 

[10৬০1085 আখায় লগ্ন থেকে প্রকাশিত হয়। আপাতদৃিতে মনে 
হয় ওলন্দাজ ভাষায় সেটিরই অস্থবাদ রামমোহনের ম্ৃবতার পরে উপরি-উক্ত 
নায়ে কাম্পেন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল । 

প্রদত্ত তালিকায় এ পর্যস্ত-রামমোছনের শান্রাঙ্গবাদ ও শান্তব্যাথা! শ্রেণীর গ্রন্থ- 
গুলির নামই করা হয়েছে। এই পর্যায়ের রচনার মধ্যে তার অধুনালুপ্ত 
ভগবদ্গীতার বাঙল! পপ্চান্থবাদের নাম অবশ্যই উল্লেখা। গীতা তার নিজের 
অতি প্রিয় গ্রন্থ ছিল।** তাছাড়া তিনি বেদান্তশাস্্ প্রচারের উদ্দেশে ঈশ, 
কেন, কঠ, মৃণ্ডক প্রভৃতি কয়েকখানি উপনিধদের সংস্কৃত বৃত্তিসমেত সংস্করণ 

প্রকাশ করেছিলেন; ব্রন্বস্ত্রের লমগ্র শাংকর ভাষাও তিনি পৃথকভাবে মুক্রিত 
করেন ( কলিকাতা, ১৮১৮)।* রামমোহনের বাউলা গ্রন্থাবলীর সম্পাদক 
রাজনারায়ণ বু ও আনন্দচন্তর বেদাস্তবাগীশ উল্লেখ করেছেন, তিনি “ছান্দোগা' 
ও 'গ্বেতাশ্বতর” উপনিষদ্ছয়ও (সংস্কৃত মূল অথবা! অন্যগুলির ন্যায় বঙ্গাছ্বাদ সহ) 
প্রকাশ 'করেছিলেন,*১ কিন্ত এগুলির সন্ধান পাওয়া যায় নি। উপরি-উক্ত 
রচনাঁপমূহের মধ্যে প্রধানত বেদাস্তের তবব্যাখ্যাতীরপে রামযোহনের বিশিষ্ট 
দৃষ্টিতঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাঁয়। এই তত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে বিডি 
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গ্রতিপক্ষের সঙ্গে শান্্বিচারে গ্রবৃন্ধ হতে হয়েছিল । মেই.বিচারগ্স্থগুলিতে 
রামমোহনের তর্কগ্রতিভা বিশেষরূপে পরিদ্ফুট।. এগুলি যেন তার সমগ্র 
ব্দাত্ত-আলোচিনার তর্কপাদ | এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে সংস্কৃতে ও বালায় অন্তত 
চারটি উল্লেখের দাবি রাখে, যথা ১. উৎসবানন্ধ বিষ্তাবাগীশের লহিত বিচার 
(কলিকাতা, ১৮১৬-১৭ )) ২, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (কলিকাতা, ১৮১৭) 
ও. গোঁ্বামীর সহিত 'বিচার ( কলিকাতা, ১৮১৮); ও ৪ কবিতাঁকারের 

সহিত বিচার (কলিকাতা, ১৮২০ )। ইংরেজিতে এই শ্রেণীর প্রধান ছুখানি 
গ্রন্থ ১. 41066621002 0£1711)000 11)6180 10 16015 00 0১৫ ৪08০1 

0৫ 8) 80০0866 10: 1001805, ৪৫ 7/080:85 ( কলিকাতা, ১৮১৭ )) ও 

২, 4 980019 [06661306 ০ 006 21070006150081 9৮৪8610 0£ 006 
৬6৫৪ 19 16015 00 &15 ৪০10£7 £01 036 01692168686 ০৫ [7010000 

ড/01880 (কলিকাতা, ১৮১৭)। এই গোত্রভুক্ত আরও কয়েকখানি 
বারডলা-ইংরেজি পুস্তক-পুস্তিকা৷ আছে, তবে আলোচা গ্রসঙ্গে সেগুলির গুরুত্ব 
অপেক্ষাকৃত অল্প। প্রয়োজনমত সেগুলি যথাস্থানে উদ্লিখিত হবে। কিন্ত 

রামমোহন কেবলমাত্র তাত্বিক বা তার্ধিক ছিলেন না; বৈদান্তিক ব্রদ্ষবাদীকে 
দ্বীবনে রূপায়িত করবার প্রয়োজন তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। সুতরাং 
ধর্মজীবন সংগঠনের জন্ত তাঁকে একটি উপাসনা-প্রণালী উদ্ভাবন করতে 
হয়েছিল। ব্রদ্ধবাঁদের এই ব্যবহাঁবিক দিকটি তার অপর কতিপয় বচনাঁর 
বিষয়, ম্থা, ১. গায়নত্রীর অর্থ (কলিকাতা ১৮১৮) ২. প্রীর্থনাপত্র (কলিকাতা, 
১৮২৩), ৩. ব্রদ্বনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ ( কলিকাতা, ১৮২৬), ৪. গায়ন্রা 
ব্রন্ধোপাসনাবিধাঁনম্ ( কলিকাতা, ১৮২৭)) ৫. ব্রন্মোপাদন! ( কলিকাতা, 
১৮২৮)) ৬, অনুষ্ঠান (কলিকাতা, ১৮২৯)) ও ৭, ক্ষুত্রপত্রী 
€ কলিকাতা,?)। এগুলির অনুরূপ কিছু বচন! ইংরেজিতেও আছে, যেমন 
১৯ 13010016 90866800158 00: 1015 06013052061) ভা1)0 7611856 

120 008 00611100630 (কলিকাতা, ১৮২৩); ২, [80818 00 
0৫8 5817810611800 01 0188:6070100068 ০৫ ভা ০:81) (কলিকাতী। 
১৮২৫)) ৩, 48 11580818002 1000 [081050 068 981088016 0 
0001০8078 005 1015106 ড1018019 3 586409৫ ৮ 0086 আ০ 

06166 10 00616561800 01026 5৫৪ ৪৪ 10084 ৪00:010189 
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€0 006 08001506006 980:006 86128 ( কলিকাতা, ১৮২৭) ও 

8. 156 09156188] 0:611810)) : 1২61181008 10800000198 00060 

078 98০76৫ 4১101071085 ( কলিকাতা) ১৮২৯ )। দেখ যাচ্ছে, তত্ববাখ্যা 

তর্কবিচার ও সাধন-_মুখ্যত এই তিন ভূমিকে আশ্রয় করে বামমোহনের বেদাস্ত- 
আলোচন] বিস্তার লাভ করেছে। আমাদের যথাক্রমে এগুলির আলোচনায় 
অগ্রসর হতে হবে। 

রামমোহন বোস্ত-আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন শংকর, রামানুজ প্রমূখ 

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বেদাস্তাচার্ধগণের প্রদ্রপিত পথ ও এতিহৃকে 
অন্থদরণ করে। এই চিরাচরিত ধারার সম্ভবত তিনিই শেষ ব্দাস্তভান্তকার। 
শ্রতিগ্রামাণোর সম্পূর্ণ হ্বীকুতির উপরই এই "ধারা প্রতিষ্ঠিত। এই বিষদ্ব 
জনৈক আধুনিক মনস্বী সমালোচক ঘথার্থ বলেছেন; ***মহাত্া রামমোহন 
বায়..একজন শাম্্রের অসাধারণ মীমাংসক ছিলেন ।''তিনি বেদ ও অস্তান্ত 

সমূদায় শাম্রের ঘধাযোগ্য মান্ত রাখিয়! শাস্ত্রের এক চমৎকার সংক্ষেপ মীমাংসা 

আমারদিগকে গ্রদান করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ইওরোগীয় দর্শনকারদিগের 
শ্রেণীর অনেক গ্রন্থকার এ দেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু রামমোহন 

রায় যে শ্রেণীর দর্শনকার ছিলেন, বোধ হয় শান্প্রিয্» ভারত-রাজ্য তাহার 
অর্দবপোতারোহণের সঙ্গে সঙ্ষে তাহা হইতে চিরকালের নিমিত্তে বঞ্চিত 

হুইয়াছেন।”*২ এই বোপ্রামাণা ও আহ্যঙ্গিক শান্্রসমূহের প্রামাণ্য 

রামমোহন কী অর্থে কতদূর স্বীকার করে নিয়েছিলেন দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে 
তার উল্লেখ কর] হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে কিছু বিস্তারিতভাবে তার বিচার 

করে দেখা আবশ্বক, কেনন! বেদাস্তমত স্থাপনে তাঁর হুবিখ্যাত পূর্বস্থরিগণের 
অতোই ভিনি শ্রুতিকে অন্ততম প্রমাণ হিসাবে বার বার উল্লেখ করেছেন। 

তাঁর প্রথম জানিত রচনা আরবী-ফার্সীতে লিখিত'তুহ ফাৎ-উল্- 
মুওয়াহিদিন্-এ ( রচনাকাল আহ্গমানিক ১৮৩-*৪ ) রামমোহন আত্মপ্রকাশ 

করেছিলেন কঠোর যুক্তিবাদিরপে। ইসলামের যুক্তিবাদী মুতাজিলা 
সম্প্রদায়ের ছারা প্রভাবিত এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় যদিও তিনি এক সার্বভৌম 
একেস্বরবাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তবু কোনও প্রচলিত ধর্ম, ধর্মশান্র বা 
ধর্গুরুকে অন্রাস্ত বলে স্বীকার করেন নি; অধিকস্ধ প্রত্যেক এতিহাসিক 
ধর্মের মূল সত্যের সঙ্গে কালক্রমে যে বহুল পরিমাণে কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, 
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অলৌকিক গাল-পল্প ও পুরোহিতভন্্ের সংমিশ্রণ ঘটেছে ও ফলে ধর্মবিশ্বাসীদের 
ভাগ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জুটেছে গ্রবঞ্চনা, নিপুণ বিশ্লেষণের দ্বার! তা 
দেখিয়েছেন । কিন্তু উত্তর জীবনে ধর্মশান্্ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন হয়েছিল। বিভিন্ন শাস্ত্রের, বিশেষত উপনিষদ, ব্রহ্গনৃত্র ও গীতা)- 
বেদান্তের এই প্রস্থীনত্রয়ের, গভীরতর আলোচনার ফলে তিনি ক্রমশ উপলব্ধি 
করেন বিভিয্ন দেশকালে বিভিন্ন খষি ও দ্রষ্টাদের প্রজ্ঞালন্ধ আধ্যাত্মিক সত্যমকল 

ধর্মশান্্গুলিতে সধিত হয়ে আছে; অম্ভূতিমূলক এই সত্য নিছক যুক্তির 
অগম্য। শান্সমূহের মধো এই রত্ত্বের পাশে অবশ্ঠ যুগে যুগে বহু আবর্জনা 

জমা হয়েছে যেগুলি সর্বথা বর্জনীয়; কিন্ত বত্বুগুলিকে অবহেলা করলে চলবে 
না। ধর্মের পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে হলে শাস্ত্রীয় আধ্যাত্মিক সত্য ও ধুতি, 
ছুইয়েরই লমান প্রয়োজন একটিকেও বাদ দেবার উপায় নেই। তাই প্রমাণ 
ছিসাবে তিনি শান্ত ও যুক্তিকে সমান মর্যাদা দিয়েছেন । বিচার প্রসঙ্গে নিছক 
ানির্র মনোভাবের অসম্পূরণতাগ্রতিপাদনপূ্বক তাঁকে নিষ্লিখিত বৃহস্পতি- 
বচন উদ্ধৃত করতে দেখা! যায় : 

কেবলং শান্্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনিরপয়ঃ। 
যুক্তিহীনবিচারেখ ধর্মহানিঃ গ্রজায়তে | 

অপর পক্ষে সম্পূর্ণ যুক্িতর্কের পথেও যে আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করা যায় 
না সে সম্পর্কেও তার মনে পরবর্তীকালে কোনও লন্দেহ ছিল না। এই 
সম্পর্কে দ্বিতীয় অধায়ে বিস্তারিত আলোচনা! করা হয়েছে; সংক্ষিপ্তাকারে 

খৃত্রগুলির পুনকল্েখ করা যাচ্ছে। এই পরিবত্তিত দৃটিভঙ্গীর 
গ্রমাণ রয়েছে কেনোপনিষদের ইংরেজি অন্বাদের ভূমিকায় তীর 
এবংবিধ' উক্তিতে £ “৬1567 ৪ 1001 00 006 08010018 ০9£ 
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60007666156 1615) 8101)6) 00 ০0100000608 £0 016 0৮160 01 00৫ 

01801, 16 ০:৮2 2150 00801755624 ০৫ 201165008 ০৫: 

800620018 0৫ 01681106 00 001 06016310165, 16 01015 8০65 ৫০ 
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স্থতরাং রামমোহনের পরিণত মতে শান্তপ্রামাণ্যের স্বীকৃতি আছে-ফিস্ব সে 
শান্গ্রামাণ্য হবে যুক্তির কঠ্টিপাথরে পরীক্ষিত। এর নঙ্গে তিনি আর-একটি 
প্রমাণ স্বীকার করতেন ষেটিকে তিনি বর্ণনা করেছেন ০০201101 5675৫ বা 

সহজ জ্ঞান বলে। শান্ালোচনা ও ধর্মনাধনার পথে তিনি এই তিনের উপযুক্ত 

সংমিশ্রণকেই আদর্শ মেনেছেন। ইংলণ্ডে ইউনিটেরিয়ান আযলোসিয়েশন কর্তৃক 
সম্ঘধনার উত্তরে বন্ভৃতাপ্রসঙ্গে তিনি এই মত স্পষ্ট ব্যক্ত করেন £ "0616 18 
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86186, 2180 62101), 00561 810 016100106. 17682 00156 11956 

06617 500£81176 আ10) 006 00961 068 ) 60] 810 ০019৮119060 

0080 5০001: 9000688, 80017€1 01 196617 19 06121) 1৮5 সুতরাং দেখা 

যাচ্ছে রামমোহন উত্তরকালে তার প্রথম জীবনের বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ পরিত্যাগ 
করে শ্রতিগ্রামাণ্য স্বীকার করলেও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের উপায়ম্বরূপ একক- 
ভাবে তাঁকে যথেষ্ট মনে করেন নি, যুক্তি ও মহজজ্ঞানের সঙ্গে ুতিলন্ধ অভিজ্ঞতা 

ও এঁতিহকে মমহ্বিত করে নেবার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। আর- 

এক বিষয়েও এক্ষেত্রে রামমোহনের দৃষ্টি তাঁরতবর্ষীয় পূরবাচার্ধগণের অপেক্ষ। 
উদদার ও যুগোঁপযোগী ছিল। প্রাচীন ও মধাযুগীয় বেদাস্তাঁচার্ধরা শান বলতে 
বুঝতেন মৃখ্যত বেদকে ও গৌণত বৈদিক এতিহবাহী শ্বতি, পুরাণ, তত 
ইত্যাদিকে। তাঁদের দৃষ্টি ভারতবর্ষের এই ত্রাঙ্মণ্য পরিমণ্ডলকে কদাচ অতিক্রম 
করে নি। অপর পক্ষে রামমোহন অনুভব করেছিলেন, গ্রজ্ঞালক্ধ আধাত্িক 

সত্য কদাচ কোনও বিশেষ দেশ, কাল, জাতি বা গোরীর একাস্ত নিব নম্পত্তি 

হতে পারে ন1) দর্বদেশে সর্ককালে এই সত্যত্রষ্টাগণের আবির্ভাব হয়েছে। 

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয় কেবলমাত্র বৈদিক খাবিগণেরই ছিল এমন কথা 
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বলা এঁতিহানিক তোর অপলাপ ও অযৌক্তিক সংকীর্ণ-দৃ্টির পরিচায়ক ; 
পৃথিবীর সমস্ত ধর্মশান্তেই এই সত্যোপলদ্ধির পরিচয় আছে। তীর মুসলিম ও গ্ীহ্ীয 
গ্রতিপক্ষগণের সঙ্গে আলোচনা-কালে তিনি এ অপ্প্রদায়ঘয়ের ধর্মাশান্রগুলিকেও 

লমূচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন, যেমন ক্রুতিগ্রামাণ্য হ্বীকার করেছেন 
বেদাস্ত-আলোচনার বেলায়। এই অসাম্প্রদায়িক বিশ্বদৃ্টি রামষোহনের শান্- 
প্রামাপা-্ীকারের বৈশিষ্ট্য । বলা! বাহুলা, সর্বশান্ত্রের ক্ষেত্রেই তিনি শাসন 
সজ ও সহজবুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা ও মার্জনা করে নেবার উপদেশ | | 

রামমোহনের স্ুবিস্তীর্ঘ রচনার মধ শান্গ্রামাণ্কে যে ভাবে এবং যে 
পরিমাণে হ্বীকার করা হয়েছে তার মধ ম্পষ্টত একটি ক্রম লক্ষা করা যাঁয়। 
এই ক্রমনির্দেশের ক্ষেত্রে তিনি সাধারণ ভাবে ভারতের পূর্বতন বোদাস্তাচার্ধগণের : 

অস্থুসরণ করলেও কোনও কোনও দিকে শ্বকীয়তার পরিচয়ও দিয়েছেন। শাস্ত্র" 
প্রামাণ্য বিচারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যগুলিকে গুরুত্ব অন্থসারে যে ভাবে ভাগ 
করা যেতে পারে তা সম্ভবত এই : 

১. বেদই সর্বাধিক প্রামাণিক এবং শান্ত্রাদির মধো যা বেদবিরুদ্ধ বা 

বোদার্ঘগ্রতিষ্পর্ধা তা নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। দ্বিতীয় সংখ্যা '্রাহ্মণ সেবধি' পঞ্পে 
(১৮২১) তিনি ম্পষ্ট বলেছেন, *গ্রন্থের মান্যামান্যের সাধারণ নিয়ম এই, যে 
মকল গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ অর্থ কহে তাহ! অপ্রমাণ।".হিন্দুদের পুরাণতন্ত্া্দি বেদের 

অঙ্গ কিন্তু সাক্ষাৎ বেদ নহেন; বেদের সহিত পুরাণারদির অনৈকা হইলে এ 
পুরাণাদির বচন অগ্রাহ্হ হয়।” অতপের তিনি তার উক্তির সমর্থনে শ্বার্ড 

( রঘুনন্দন )-ধৃত নিয়লিখিত বচন উদ্ধার করেছেন £ 
শ্রাতস্থতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী। 
অবিরোধে সর্দা কার ম্মার্তং বৈদিকবৎ সতা! ॥৬ 

২ রামমোহন-অবলঘ্ধিত শান্্বিচাঁরের দ্বিতীয় সুত্র হল, শ্রুতি বা বেদ 

শাঙ্হিসাবে দর্বাধিক প্রামাণিক হলেও বেদের জানকাণ্ড ( অর্ধাৎ উপনিষদ) 

তার কর্মকাণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এই গ্রনক্ষে তিনি মৃণ্ডকোপনিষ ( ১.১.৫ ) উদ্ধৃত 
করেছেন £ “বে বিষ্কে বেদিতব্যে ইতি হ শ্ম যন্,হ্ষবিদো বাস্তি পরা চৈবাপরা চ) 
তত্রাপর! খথেদে! যজুর্বেদ; সামবেদৌহ্ধর্ববেদ; শিক্ষা, কল্পো ব্যাকরণং নিরভ্ং 

ছন্দো৷ জ্যোতিষমিতি ; অথ পবা-হয়া তাক্ষরমধিগমাতে”--বিদ্যা ছুই প্রকার হয় 
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জানিবে ব্রদ্ষজানিরা কহেন; এক পরা বিদ্যা ছিতীয় অপরা বিদ্যা হয়; তাহার 

মধ্যে খকৃবেদ, যভুর্বেদ, সামবেদু, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কয, ব্যাকরণ, নিকুকত, ছন্দ 
আর জ্যোতিষ এ সকল অপরা বিদ্যা হয়; আর পরা বিদ্যা তাহাকে কছি 
যাহার দ্বারা অক্ষর, অনৃষ্, ইন্ত্রিয়ের অগোচর যে পরর্রন্ধ তাহাকে জানা যায় সে 
কেবল বেদশিয়োভাগ উপনিষদ হয়েন।”ত, এখানে ক্রতিগ্রমাণের সাহায্যে 
তিনি বলতে চেয়েছেন, বেদের যাঁগযজানি বাহ্ অনুষ্ঠান বিষয়ক ও স্বর্গ 
ফললাভ বিষয়ক উপদেশসম্পন্ন অংশগুলি অপেক্ষাকৃত নিকট; এগুলি শ্রুতির 
ভাষায় অপরা বিদবা। মাত্র। সেই বিদ্যাই পরা বা! শ্রেষ্ঠ যার দ্বার! অক্ষর পুরুষ 
বা ব্রন্ধকে জান! যায়। পরা বিদ্যা বলতে উপনিষদূকে বুঝতে হবে; সুতরাং 
শ্রতির অন্তান্ত অংশ অপেক্ষা তরন্ষজানপ্রতিপাদক উপনিষাদই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ 
ও মান্ত। রামমোহনের এই দৃষ্টিতঙ্ষি যে বিশেষভাবে শংকরমতের দ্বারা 
প্রভাবিত এ কথ! মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। শংকর বৈদিক কর্মকাণ্ডের 

প্রাথমিক মূল্য সম্পূর্ণ অস্বীকার না করলেও তুর বেদাস্তভায়ের মুখবন্ধে তাকে 
অধিদ্যাধীন, অধ্যাসমূলক ও ব্রদ্বঙ্ঞানলাভের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী রূপে 
বর্ণনা করেছেন ।* উপরস্ত শংকর শ্রতি ও শ্মতির গ্রমাণের উপর নিথর 
করে এমনও বলেছেন যে বর্ণাশ্রমের অস্তর্গত কোনও একটি বিশেষ আশ্রম 
ধিনি অবলম্বন নাও করেছেন এমন বাকিও ব্রন্ষজানলাভের যোগ্যতা অর্জন 

করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বামমোহছনকেও শংকরের প্রতিধ্বমি করতে দেখা 
যায়।* মুখ্াত এই সমস্যা নিয়েই দক্ষিণী পণ্ডিত হুত্র্ষণয শাম্্ীর লহিত 
রামমোহনের শান্্ার্থ হয়েছিল।- শান্তর বক্তব্য ছিল, বৈদিক কর্মকাণ্ডের 
অহষ্ঠান ব্যতীত ব্র্বজানলাভ হতে পারে না। উত্তরে, রামমোহন শান্্রমাণের 
সাহায্যে প্রতিপন্ন করেন, “ইহা! সর্বথা অমান্য হয়, যে বর্ণাশ্রমকর্মের অনুষ্ঠান 
ব্যতিরেকে ব্রশ্বজানের উৎপত্তি হয় না।”৮* সুতরাং ্রহ্বজ্ান যে শ্রোত- 
কর্মনিরপেক্ষ ছতে পারে এ বিষয়ে রামমোহন স্থৃনিপ্চিত ছিলেন এবং শংকরের 
মতে এই জানমার্গের শ্রেষ্ঠতায়দৃঢ়বিশ্বামী ছিলেন। 

৩. রামমোহন বেদাস্তব্যাখ্যায় শ্রতিপ্রমাণপ্রয়োগপ্রসঙ্গে তৃতীয় যে হুত্ব 
স্বীকার করেছেন তাকে শংকর-বামানুজ প্রভৃতি প্রা্টীন আচীর্ধগণের অনুসরণে 
বঙ্গ! যেতে পারে শ্রুতির একবাক্তা। উপনিষদ্গুলি বৈদিক ক্ষবিষ্ঠার 
মূলাধার ছলেও ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে আপাতদৃষ্টিতে কিছু কিছু পরম্পর- 
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বিরোধী সিদ্ধান্তও বর্তমান। কোথাও ৰা নু উপাসনা, কোথাও বা নি? 
উপাসন! ব্যাখ্যাত হয়েছে । কোথাও বা হষ্ট বস্ত বা দেবতাকে ব্র্মরপে বর্ণন! 
রুর! হয়েছে। অমগ্র শ্রুতিকে তর্কাতীত প্রমাণ গণ্য করতে হলে এই-লব 
আপাত-অস্তবিরোধের নিরমন হওয়া আবশ্তক। এই গ্রয়োজনবোধ থেকেই 
আসে শ্রুতির একবাক্যতা দ্বীকার। এই দৃষ্টিতে তন্বগত : ভাবে মমগ্র 
বেদ এক অথণ্ড ও সামধন্তপূর্ণ শান্। স্থতরাং আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী শ্রতি- 
বাক্সমূহের মধ্যে ংগতি রক্ষা করাই এই মতাবলগ্ষিগণ কর্তব্য মনে কবেন। 
শংকর তার ব্রক্মনুত্রভাষ্বের গ্রায় সর্বত্র নিহিশেষ অছৈতবাদের সমর্থনে বিভিন্ন 

শ্রুতিবাক্যের মধ্যে সামধন্ত স্থাপনের নিমিত্ত প্রভূত যত্ব করেছেন। এ ক্ষেত্রে 
রামমোহনের বক্তব্য ছিল, সকল বেদের প্রতিপাদ্য একমাত্র পর্রহ্ধ ; শ্রুতি- 
বাক্যের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি নির্বাচন করে প্রাধান্য দিলে সেগুলির তাতপর্ধের 
সঙ্গে শ্রুতিবাক্যের সামগ্রিক তাৎপর্ষের অসংগতি ঘটতে পারে। ক্রুতিসাক্ষ্যেত 

মধ্যে এই স্ববিরোধ এড়াবার উদ্দেস্টে রামমোহন একাধিক স্থলে বলেছেন, 

শ্রুতিতে যেখানে আপাতবিচারে সগ্ুণ বা সাকার উপাঁনার কথা বল! হয়েছে 

বলে ধারণ] হয়, সেই সকল অংশ প্রকৃতপক্ষে বহুদেবোপাসনাবাচক নয়; 
দ্ধের সর্বব্যাপিত্ব গ্রতিপন্ন করবার উদ্দেস্তেই সেখানে মীমিত বস্তকে ব্রদ্ধ বলে 
বর্ণন! কর] হয়েছে; যেমন, “বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদাস্ত- 
শাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে নকল বেদের প্রতিপাস্ক 

সন্্রপ পরব্রন্ধ হয়েন।-. যদি বল বেদে কোন কোন স্থানে রূপগুণবিশিষ্ট দেবতার 
এবং মন্ুষ্বের ব্রদ্মত্ববপে বর্ণন করিয়াছেন অতএব তাহার! সাক্ষাৎ ব্রদ্মরূপে 

উপান্ত হয়েন ইহার উত্বর এই: অতাক়্ মনোযোগ করিলেই প্রতীতি হইবেক 
যে এমত কথনের হবার! ওই দেবতা! কিনব! মনুয্ের সাক্ষাৎ বরনষত্ব গ্রতিপন্ন হয় 
নাই, যেছেতু বেদেতে যেমন কোন কোন দেবতার এবং ম্গুম্তের ত্রহ্মত্বকথন 

দখিতেছি সেইকবপ আকাশের এবং মনের এবং অন্নাদির স্থানে স্থানে বেদে 

র্ষত্বরূপে বর্ন আছে; এ সকলকে ব্রদ্ষকথনের তাৎপর্য বেদের এই হয় যে 

বরদ্ধ নর্যময় হয়েন, তাহার অধ্যাম করিয়া সকলকে ত্র্বরূপে স্বীকার করা যায়; 
গৃথক পৃথককে সাক্ষাৎ ত্রদ্ধ বর্দন কর! বেদের তাৎপর্ধ নহে এই মত সিদ্ধান্ত 
বেদ আপনি অনেক স্থানে করিয্নাছেন'***1”৯১ সুতরাং দেখ! গেল শংকর যেমন 

উপনিষদ্-নমূহের একবাকাতা! গ্রতিপাদনকয়ে যুক্তিমহকারে গ্রমাথ করবার 
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চেষ্টা করেছেন, উপনিষদ্সিদ্ধাস্তমাত্রই অধৈত ত্রহ্মতত্বের পরিপৌঁধক, রামমোহনও 
অ্থ্রপভাবে স্থাপন করবার প্রয়াস পেয়েছেন শ্রুতিবাকোর অন্ত্িহিত তাৎপর্ 
সর্ব পরত্রন্ষের অখগ্ত্ব ও সর্বব্যাপিত্ব স্বীকার । মৃখ্যত গ্রচলিত গ্রতিমাপৃজার 
সমর্থকগণের সঙ্গে তাকে বিচারে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল বলেই তার উদ্ভিতে 
একতব্ববাদ অপেক্ষা স্থানে স্থানে একেস্বরবাদের উপর ঝৌক কিছু বেশি 
পড়েছে) কিন্ত মূলত তিনি যে একতবাদী দৃঠিতক্ষি থেকেই এ সিদ্বান্তে 
উপনীত হয়েছিলেন তার প্রমাণ “তাহার অধ্যাস করিয়া মকলকে ত্রন্ধরূপে 
স্বীকার করা৷ যায়' তার পুর্বোদ্ধৃত এই. উক্তির মধ্যেই আছে। 

৪. রামমোহন-নির্দিষ্ট শান্বিচারের পরবর্তী স্থত্রটি পুরাপতততাদি বেদোত্তর- 

কালে রচিত গ্রন্থসমূহের প্রামাণ্যবিষয়ক। এই ক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন 
পুরাণ ও তন্ত্রের বিষয়বন্তর মধ্যে ছুটি ভাগ আছে। এক অংশে এগ্ুলিতে 
উপনিষদের মতোই ত্রক্ষকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে; অন্থপত 
অবশ্তই সাকার দেবতার ও সাকারোপাসনার সুবিস্তীর্ণ বর্ণন] ও বাখ্য। বর্তমান। 
কিন্তু এই নকল গ্রস্থেই আবার বার বার বল! হয়েছে যে দ্বিতীয়োক্ স্থুল বর্ণনা 
কেবল তাদেরই জন্য ধারা চিত্তের দুর্বলতাহেতু নিরাকার ও নিগুণ ব্রদ্ধের 
ধারণা করতে অশক্ক। শ্রতিবিরুদ্ধ না হলে অন্ত্রপুরাণের উক্ত প্রথম অংশ 
অবস্ মান্য ; এবং শান্ববাকাসমূহের সামঞ্রন্তরক্ষার জন্য মনে করতে হবে দ্বিতীয় 
অংশে প্রদত্ত সাকারোপাঁনার বিধান কেবলমান্ত্র নিয়াধিকারিগণের জন্য | এ 
সম্পর্কে ঈশোপনিষদ' এর ভূমিকায় রামমোহনের উক্তি অতি স্পষ্ট “যদি কহ 
পুরাণ এবং তন্্াদি শান্ত্রেতে যে নকল দেবতাঁদির উপাসন! লিখিয়াছেন সে সকল 
কি অগ্রমাণ আর পুরাণ এবং তম্াদি কি শান্তর নহেন। তাহার উত্তর এই যে 
পুরাণ এবং তস্াদি অবস্ঠ শান বটেন যেহেতু গুরাণ এবং তত্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে 
এক এবং বুদ্ধিমনের অগোচর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন; তবে পুরাণেতে 
এবং তত্্াদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাণনার যে বাহুলযমতে লিখিয়াছেন 
সে প্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু এ পুরাণ এবং তত্রাদি সেই সাকার ব্ণনের সিদ্ধা 
আপনিই পুনঃ পুনঃ এইরূপে করিয়াছেন যে, যে বাজি ক্রদ্ষবিষয়ের শ্রবগ 

মননেতে অশক্ত হইবেক সেই বাতি দুষর্মে প্রবৃত্ত না হইয়া! রপকল্পন! করিয়াও 
উপাঁসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক ? পরমেশ্বরের উপাষনাতে যাহার অধিকার 
হয় কাক্ননিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই ।”*অতএব বোপুরাপতস্থাঠিতে 
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ঘত ধত রূপের কল্পনা এবং উপাসনার বিধি দুর্বলাধিকাকীর নিমিত্ত কহিয়াছেন 
তাহার মীমাংদ! পরে এইরূপ শত শত বচনের দ্বারা আপনিই করিয়াছেন ।৮৪২ 

হুতরাং দেখা যাচ্ছে শ্রুতিসশ্মত হলে পুরাঁণতঙ্বের প্রামাণা মাঁনতেও যামমোহনের 

আপতি ছিল না; অধিকস্ত তিনি অধিকারিভেদের তত্বও স্বীকার করেছেন। 
উক্ত ছুই বিষয়েই তাঁর দৃষ্টি ভারতবর্ষের পূর্বতন শাহ্্ব্যাখ্যাতা৷ আচার্ধগণেরই 
অনুরূপ | কিস্ত শান্্রহিসাবে পুরাণতন্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাতে বিণ 
আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে বিশেষ উদ্দেস্তে রচিত অনেক গ্রন্থ পুরাণ 

ও তত্ত্ের ছাপ নিয়ে এ দুই শাস্ত্রের অন্তভূক্ত হয়ে গিয়েছে। নির্ভরযোগ্য 
প্রাচীন শান্ত থেকে এই প্রামাণ্যবিহীন অর্বাচীন গ্রন্থমমূহকে পৃথক করবার 
উপায় কি? রামমোহনের প্রখর ও সতক্ণ মনীষা সেই নিমিত্ত কোনও, 
পুরাঁণ বা অনগ্রস্থের গ্রামাণ্যবিচারের যে ছুটি মাননণ্ড নির্ণয় করেছিল তা৷ এই : 
১, গ্রন্থের গ্রাচীনতা ও প্রামাণ্যের প্রথম লক্ষণ, তার টীকা থাকবে; ২ দ্বিতীয় 
লক্ষণ, তার বচন নিবন্ধাদি সংগ্রহগ্রস্থে গ্রমাণরূপে উদ্ধৃত থাকবে। তাঁর উক্তি, 

অনুসারে : “.."ইছা বিশেষরূপে জান কর্তব্য যে অশাস্ত্রের অস্ত নাই; সেইরূপ 
মহাপুরাঁণ, পুরাণ ও উপপুরাণ এবং রামায়ণাদি গ্রন্থ অতি বিস্তার; এ নিমিক্ত 

শিষ্টপরম্পর] নিয়ম এই যে, যে পুরাণ ও অস্তরাদির টাকা আছে ও যেফে, 

পুরাণাদির বচন মহাজনাদির ধৃত হয় তাহারি প্রামাণ্য; অন্যথা পুরাণের অথবা! 

তন্ত্রের নাম করিয়! বচন কহিলে প্রামাণ্য হয় এমৎ নহে; অনেক পুরাণ ও, 
আদি যাহার টাক] নাই ও সংগ্রহকারের ধৃত নহে তাহা আধুনিক হইবার 
নস্তাবনা আছে) কোনো কোনো! পুরাণতন্্াদি একদেশে চলিত আছে অন্ত 
দেশীক্পরা তাঁহাকে কাল্পনিক কহেন, বরধ একদেশেই কতক লোক কাহাকে মান্ধ 
করেন কতক লোক নবীনক্ত ছানিয়া অমান্ত করেন। অতএব সটীক কিন্বা 

মহাঁজনধূত পুরাপতন্থার্দির বচন মান্য হয়েন।৮৪* যে গ্রন্থের চীকা রচিত হয়েছে 
অথবা শ্বতিকারগণ যার বচনকে প্রমাণশ্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন তাঁর গুরুত্ব ও 

প্রামাণা এ টীকা বা উদ্ধৃতির মাধ্যমে তকণাতীতরপেই বি্বৎসমাঁজে স্বীকৃত 
হয়েছে-এ কথাই এখানে রাঁমমোহনের বলবার উদ্দেস্তা। শান্গ্রামাণ্য 
“বিচারের এই মানদণ্ড আধুনিক বিচাঁরশীল মনের কৃটি। শাস্ত্রের প্রতি অনীম 

শরদ্া৷ সত্বেও শান্গ্রস্থ নির্বাচনে বাষমোহন কী পরিমাণ স্বচ্ছ ও সংস্কারমূক্ত 

ষ্টর অধিকারী ছিলেন তাঁর এই আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগই এর 
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গ্রমাণ। এই সতক্তী পূর্বতন আচার্ধগণের সকলের মধো সর্বদা লক্ষ্য করা 
যায় না। | 

&. রামমোহন শাম্ত্বিচারের অপর এক স্ুত্ররূপে স্বীকার করেছেন, 
স্মতিসমূহের মধ্যে মন্ুন্থৃতির প্রামাণ্যই সর্বাধিক কেননা মনু বেদার্থের সংগ্রহকর্তা। 
এই প্রসঙ্গে ব্রদ্ধনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ, শীর্ষক পুস্তিকায় তিনি বলেন £ “বেদছেধকারি 
জৈন ও যবনাদির আক্রমণ প্রযুক্ত ভারতবর্ষে নানা শাখাবিশিষ্ট বেদের সমূদায় 

গ্রাপ্থি হইতেছে না, কিন্তু এই দৌর্ভাগা প্রশমনার্থ বেদ স্বয়ং কহিয়াছেন যে-য্ৈ 
কিধি্ম্থুরবাত্বদ্ধে ভেষজং__যাহা কিছু মন্থ কহিলেন তাহাই পথা হয়, অর্থাৎ 
কর্মকাণ্ড ও ব্রন্ষকাঁণড উভয় প্রকার বেদার্থ মুগ্রস্থে প্রা হইয়াছে, জনুসারে 

'অন্ুষ্ঠানে বেদবিহিত অনুষ্ঠানের সিদ্ধি হয় ।”5* অন্তত্রও এ বিষয়ে তার উক্তি 

অতি স্পষ্ট ; “বেদার্ঘবিবরণকর্তা যত মুনি তাঁহাদের মধো ভগবান মগ সকলের 
গ্রধান; তাহার বাকোর বিপরীত যে সকল বাক্য তাহা অপ্রমাণ হয়, যেহেতু 
বৃহম্পতি কহেন : 'মন্বর্থ-বিপরীতা যা লা স্বতির্নগ্রশস্ততে'-_মন্গ অর্থের বিপরীত 
যে খষিবাক্য তাহা মান্য নহে. 1" মন্ুস্বতিকে এই বিশেষ মর্ধাদা-গ্রদানের 
ব্যাপারেও রামমোহন সাধারণভাবে পূর্বতন আচার্ধদেরই অনুগামী ছিলেন। 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে রামমোহন শান্তরপ্রমাণের সঙ্গে সত্যস্থাপনের আর 
ছুটি যে উপায় ত্বীকার করেছেন তা হল যুক্তি (68307) ও সহজ বুদ্ধি 

(০000907 58056) | এ ক্ষেত্রে সর্বত্র তিনি প্রাচীন বৈদাস্তিক আচার্ধগণ- 

অবলদ্থিত পরিভাষা ব্যবহার করেন নি। শংকর, বামাহজ, মধ্য, নি্ার্ক প্রতৃতি 
ভাস্তকারগণ সিদ্ধান্তে পরম্পরবিবোঁধী হলেও তারা মূলত যে প্রমাণগুলির উপর 
নির্ভর করেছিলেন সেগুলি ছিল প্রত্যক্ষ, অন্নুমান ও শ্রুতি?» এর মধো 
শ্রতিগ্রমাণের স্থান সর্বোচ্চ । শংকর স্পষ্টই বলেছেন, শ্রতিসাক্ষযই ব্রন্ধের 
অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ, তর্ক বা অপর কিছু নয়, তথাপি উক্ত আচার্ধগণ 
যুক্তিতর্কের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নি। তদের দৃঠিতে সমন 
প্রমাণই তর্কসাহায্যনির্ভর। অবশ্ত এ ক্ষেত্রে শ্রুতির বৈশিষ্ট্য আছে; শ্রুতি 
্বতঃপ্রমাণ ; সুতরাং যুক্তিতক হবে শ্রুতির অধীন। শ্রাতর পক্ষে যুক্তির 
সাহায্য সর্বদা একাস্ত প্রয়োজন, কিন্তু যুক্তি কখনও শ্রুতিকে অতিক্রম করতে 
পারবে না; শ্রতির সহায়করূপে শ্রুতির অধীন থেকে তাকে চলতে হবে। 
রামান্জের মতে সকল প্রমাণের পক্ষেই তর্কের সাহাযা আবশ্ঠক $ যদিও শ্রুতি 
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প্রমাণ অপর কোনও কিছুর উপর নির্ভরশীল নয় এবং এর বিষয়রস্ত ইন্জিয়জগতের 

অতীত, তথাপি এর পক্ষে সর্বদা! তর্কের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।&* 

দেখা যাঁচ্ছে, আচার্ধগণ গ্রমাণ ও তর্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকার করলেও ম্বতস্ত্ভাবে 

এমনে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন; ক্রুতিগ্রমাণকে শ্রেষ্ঠ ও শ্বতঃসিদ্ধ গণা 
করেছেন) এবং তর্কে প্রণালীহিসাবে সবকটি প্রমাণের একাস্ত লহায়ক বলে 

নির্ষ্ট করবার সঙ্ষে সঙ্কে তাকে ঞ্ুঁতির অধীনরূপে সীমিত করতেও দ্বিধা! 
করেন নি। বেদাস্ত-সম্পকিত রামমোহনের রচনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা 

যায়, তিনিও প্রাচীন আচার্ধগণের মতো শ্রুতি ভিন্ন প্রতাক্ষ ও অন্ুমানকে দুটি 
অতিরিক্ত প্রমাঁণশ্বরূপ উল্লেখ করেছেন ।৪৯ কিন্তু উক্ত প্রমাণদ্বয় লম্পর্কে 

কোথাও তিনি স্বতন্ত্র ও বিস্তারিত আলোচনার মধো যান নি। অপর পক্ষে 

সত্যস্থাপনে যুক্তিতর্কের আবশ্তিকতা সম্পকে তিনি যথেন্ট অবহিত ছিলেন। এই 

শেষোক্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় শান্্রবিচারে যুক্তিতকের অবতারণা ও জীবনের নানা 

লৌকিক সমস্যার সমাঁধানকর্পে মক্পগ্রভাবে যুক্তির প্রয়োগ_-এই ছুইয়ের মধ্যে 
রামমোহন স্পষ্টত গ্রভেদ করেছেন। গ্রাচীন আচার্ধগণের মতোঁই তিনি মানতেন 

আধ্যাত্মিক জীবনে অনুভূতি ও .অতিজ্ঞতার মূল্যই সর্বাধিক) শ্রুতি সেই 
অভিজ্ঞতার আধার হিসাবে সর্বাগ্রে ও দর্বতোভাবে গ্রাহথ; স্থতরাং ব্রহ্ষগ্রতিপাদ্য 

তর্কের ব্যবহার সেখানে হুভাবত হবে লীমিত ও শ্রুতির অন্ুগত। হ্বরচিত বেদাস্ত- 

ভান তিনি এই হেতু বলেছেন : “তর্ক কেবল বুদ্ধিসাধা এই হেতু তাহার প্রতিষ্ঠা 
নাই? অর্থাৎ স্থৈর্য নাই ; অতএব তর্কে বেদের বাধা জন্মাইতে পারে নাই; যদি 

তর্ককে স্থির কহ তবে শাস্ত্রের সমন্বয়ের বিরোধ হইবেক".অতএব কোন তকের 
গ্রামাণ্য নাই।৮৫* অন্যত্র এ বিষয়ে তাঁর উক্তি: “যেখানে যেখানে তকের 

নিষেধ আছে সে বেদবিকুদ্ধ তর্ক জানিবে; কিন্তু রেদসম্মত তকে দ্বার! 

বেদার্থের সর্বথা নির্ণয় কর রত্ঠবা-'.1”*১ কিস্তু এ তো গেল আধ্যাত্মিক 
রাজোর কথা যেখানে অতীন্জিয় অনুভূতিই জিজ্ঞান্থ মান্গষের আরোহণের শেষ 
ভূমি। লৌকিক জীবনের শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি গ্রভৃতি সম্পকিত 
ছুরূহ সমন্তাসমূহের বিচার-বিশ্লেষণেরও .কি একই মানদণ্ড? সেখানেও কি 
ক্রতিগ্রমাণকে সর্বাগ্রে স্থাপন করে যুক্তিকে তার পশ্চাদস্থসরণ করানোই হবে 

বিধি? এই প্রশ্নে রামমোহনের সঙ্গে পূর্বতন ভারতীয় আচার্ধগণের দৃষ্টিভঙ্গির 
মৌলিক পার্থক্য ছিল। শংকর, রামানুজ, মধ, নিষ্থাক প্রভৃতি বৈদাস্তিকগণের 
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জগং ছিল সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জগৎ। মাহুষের ব্রদ্জিজ্ঞান! ভিন্ন অন্ত কোনও 

জিজ্ঞাসার উত্তর ভীরা অন্বেষণ করেন নি। অপর পক্ষে রামমোহুনের মানস ছিল 
নবযুগের নৃতন পাশ্চাতা জানবিজ্ঞানের আলোকন্বাত। তার জীবন-জিজ্ঞাস! ছিল 

প্রাচীন আচার্যগণের ব্রদ্বজিজ্ঞাসা অপেক্ষা শতগুণে বধাঁপকতর-_যার মধ্যে তিনি 

মান্নষের আধ্যাত্মিক মুক্তি ও ইহলৌকিক কল্যাণকে তুল্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। 
এ হল রেনেশাস বা নবজাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত আধুনিক যুগোপযোগী জীবনাদর্শ, 
মধ্যযুগের ভারতবধায় বোদাস্তাচার্যগণের কল্পনায় যা আসে নি। সেই কারণে 

তিনি শেষোক্তগণের নিকট হতে উত্তরাধিকা বসত্রে প্রাপ্ত ব্রশ্থবিষ্ভার উপযোগী 

অন্থসন্ধানগ্রণালী লৌকিক জীবনের ক্ষেত্রে কখনও প্রয়োগ করেন নি। 
সমাজ, বাষ্, শিক্ষা অর্থনীতি গ্রভৃতির সহিত জড়িত সমন্াখুলির বিশ্লেষণ ও 

সমাধানের প্রসঙ্গে তাকে কোথাও শান্তগ্রমাণের দোহাই দিতে দেখা যায় না। 
এখানে তিনি পরিপূর্ণ যুক্তিবাদী। এই যুজিবাদে তার প্রথম দীক্ষা! ইসলামের 
মৃতাজিলা সম্প্রদায়ের শান থেকে। উত্তরকাঁলে এই মনোভাব পুষ্ট ও 

সম্প্রসারিত হয়েছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে। আধ্যাত্মিক ও 
লৌকিক জীবন তার নিকট ছিল ছুই স্বতন্ত্র অনুসন্ধানের ক্ষেত্র। অবশ্য যৌবনে 

রচিত 'তুহ ফাৎ-উল-মুওয়াহিদিন্? গ্রন্থে তিনি যুক্তিবাঁদের প্রয়োগকালে এই 
দুইয়ের মধো সীমারেখা টানেন নি-নির্বিচারে শাঞ্প্রমাণকে অস্বীকার 
করে নিছক যুক্তির সাহাযো জীবনের আঁধাত্মিক ও লৌকিক উভয় দিকেরই 
বিচার করেছিলেন। পরবর্তী জীবনের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুভবের 
বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে তিনি এ বিষয়ে শান্প্রমাণকে প্রধান ও যুক্তিকে তার 
সহায়ক গণ্য করেন) কিন্তু লৌকিক জীবন ও জগৎ সম্পর্কে পূর্বের গ্যায়ই 

যুক্তির মার্বতৌমত্বে তার আস্থা অটুট ছিলি। সেখানে 'শান্প্রমাণের কোনও 
স্থান ছিল না। আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জিজ্ঞাসাঘয়ের প্রকৃতিগত প্রতেদ ও 
উভয়ক্ষেত্রে অস্থুসরণীয় প্রণালীদ্য়ের স্বাতন্ত্রা সম্পর্কে তার এই মচেতন 
মনোভাবের উৎস নিঃসন্দেহে তার স্বীকৃত তৃতীয় উপায়--যাকে তিনি নাম 
দিয়েছিলেন “সহজ বুদ্ধি বা ০0910100701 96086 একে স্বতন্ত্র প্রঙ্গাণ বা 

তর্ককৌশল হিসাবে পূর্বর্তী ভাম্রকারেরা কোনও স্থান দেন নি। এর স্বীকৃতি 
রামমোহনের আধুনিক যুগোপযোগী পরিপূর্ণ জীবনদিজ্ঞাদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
দ্ববস্ত একথা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েও এখানে শংকরের একটি তাৎপর্পূর্ণ 
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উক্তির প্রতি দৃষ্টি মাকর্ষণ করা যেতে পারে। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাঙ্কের 
ভূমিকায় তিনি বলেছেন, যা দৃষ্ট বিষয়, অর্থাৎ ইহলোকে ইট্টগ্রান্তি ও অনিষ্ট 

পরিহাবের উপায়, তা প্রতাক্ষ ও অনুমান প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারাই জানা যেতে 

পারে; তার জন্য শ্রুতিগ্রমাণ অন্বেষণ করবার প্রয়োজন নেই (দৃষ্টবিষযে 
চ ইঠ্টানিষ্গ্রা্ধি-পরিহারোপায়জ্ঞানস্ত প্রতক্ষান্থমানাভ্যামেব সিদ্ধত্বাং ন 
আগমাহ্েষণ )1১ক রামমোহন যেখানে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরের 

ব্যাবহারিক জীবনে শীস্প্রমাণকে মন্পূর্ণ পরিহার করে যুক্তিকে আশ্রয় 
করেছেন সেখানে শংকরের এই উক্তিটি যে তার মনকে একেবারেই স্পর্শ 

করেনি তা জোর করে বলা যায় ন]। 

মুখ্যত যে গ্রন্থগুলি অবলম্বন করে রামমোহন বৈদাস্তিক তত্বব্যাথায় প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন-_-তা৷ হল পাঁচখানি উপনিষদের ভূমিকাসহ অন্থবাদ ; ত্্ষসতের 
“বেদাস্তগ্রস্থ'শীধক ভাস ও “বেদাস্তসার” নামধেয় তার সংক্ষিত্ত সংস্করণ; ও 

ভগবন্গীতার ছন্দোবন্ধ বঙ্গানুবাদ | এর মধ্যে গীতার অন্বাদখানি পাওয়া যায় 

নি। স্থতরাং তত্বব্যাখ্যাতারপে রামমোহনের মুল্যায়ন তার ব্রদ্ষ্ত্রভান্ত ও 

অনূদিত উপনিষদ্গুলির সাহায্যেই করতে হবে; অবশ্ঠ প্রতিপক্ষগণের সঙ্কে 

বিচারমূলক তার গ্রস্থগুলি থেকেও এ বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যাবে। পূর্বেই 
নান। সাক্ষাপ্রমাণের সাহায্যে দেখানো হয়েছে যে উনবিংশ শতকের, 

দ্বিতীয় দশকে রামমোহন যখন বেদাস্তের ব্যাখ্যা ও প্রচারে প্রবৃত্ত হন তখন 

বঙ্গীয় পণ্ডিতসমাজে .বেদান্তের পঠন-পাঠন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত না হলেও ডাব ধার! 
ছিল আত ক্ষীণ ।. প্রকাশ্য বেদান্ত আলোচনায় বা বাংল। ভাষায় এ সম্পকে 

রচন] প্রকাশে, পণ্ডিতগণের মধ্যে অত্যন্নসংখাক ধারা! উক্ত শান্ের সঙ্গে 

পরিচিতও ছিলেন_ তীরাঁও ছিলেন ম্পষ্টত অনিচ্ছুক । এ বিষয়ে ইউরোপীয় 

প্রাচ্যবিদ্মহলেও তখন পর্যন্ত ব্যাপক উদ্ভম দেখা] যায় না। উপনিধদ্কে 

ব্দোস্কশান্ত্ের শ্রুতিগ্রস্থান বলা! হয়। রাঁমমোহন কর্তৃক বাংৰা ও ইংরেজি 

ভাষায় উপনিষদের অঙ্গ্বা ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হবার পূর্বে__অষ্টাদশ শতকের 
শেষ দুশকে-_সার উট্লিয়ম জোন্স ঈশোপনিষদের একখানি ইংরেজি অনুরা? 

প্রকাশ করেছিলেন এর কিছুকাল পরে ১৮০৫ শ্রষ্টাবকে হেনরী টমাস, 
কোলক্ক এঁভবেয় উপনিষদের এক ইংবেজি অনুবাদ 'এনিয়াটিক বিদার্চেল্' 

অষ্টম খণ্ডে প্রকাশিত “বেদ সম্পর্কিত তার বিখ্যাত নিবন্ধের অন্তু 
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করেন।*২ক পরবৎসর ( ১৮০৬) শ্রীরামপুর বাপটিস্ট মিশনের পারদবী ও 

ফে৮ উইলিয়ম কলেজের অধাপক উইলিয়ম কেরী তাঁর ইংরেজিতে রচিত 
সংস্কৃত ভাষার বাকরণে সংস্কৃত পদবিন্যাসপ্রকরণের অন্যতম দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংরেজি 
অন্ুবাদসহ ঈশোপনিষদৃখানি মুদ্রিত করেন 1৬ দুখানি মাত্র উপনিষদূকে 
অবলম্বন করে এই দু'একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা বাতিরেকে রামমোহনের পূর্বে এ 
দেশে উপনিষদ প্রচারের অপর কোনও উল্লেখযোগা নির্শন পাওয়া যায় না। 
এ কথাও ম্মরণীয়, জোন্স বা কেরী উপনিষদ্তত্বের কোনও ব্যাথা! বা জাধুনিক 
যুগপরিপ্রেক্ষিতে উপনিষদ ব্রহ্ধবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনও আলোচন! তাদের 
অশ্নুবাদের সঙ্গে যোর্গ করেন নি। ভারতে উপনিষদ্চর্চার যে ধারা শংকর 

প্রমূখ বিভিন্ন ভা্তকারগণের মাঁধামে আধুনিক কাল পযন্ত প্রবাহিত তার সঙ্গেও 
এদের পরিচয়ের কোনও প্রমাণ নেই। কোনও তাস্তেরই তাঁরা উল্লেখ করেন 

নি। অন্য পক্ষে রামমোহনের উদ্দেশ্ব ছিল উপনিষদ-প্রোক্ত ব্রহ্ধবাদকে জাতীয় 

জীবনে প্রতিষ্ঠিত কধে তার প্রভাবে জাতির পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠন সাঁধন। 
'উশোপনিষৎ'এর ঝঙ্গান্গবাদের মৃখবন্ধে তিনি ম্পষ্ট বলেছেন: “এই সকল 
উপনিষদ্কে শ্রবণ এবং পাঠ করিয়! তাহার অর্থকে পুনঃ পুনঃ চিন্তন করিলে 

ইন্ছার তাৎপর্য বোধ হয়। কেবল ইতিহাসের ন্যায় পাঠ করিলে বিশেষ 
অর্থবোধ হইতে পারে না; অতএৰ নিবেদন ইহাঁর অর্থে যথার্থ যনোযোগ 

করিবেন।”* মনন ও নিদিধাঁসন ছাড়া শান্্পাঠ যে সম্পূর্ণ হয় না 
এই উক্তিতে চিবস্তন মেই ভারতীয় মনোভাবই প্রতিফলিত। বেদাস্তের 

্বৃতিগ্রস্থানরপে পরিচিত ভগব্দ্গীতা৷ রামমোহনের কালে উপনিষদ অপেক্ষা 

কিছু অধিক পরিমাণে অন্ুনলিত হত যদিও টোল চতৃষ্পাঠীতে প্রচলিত 
ব্োস্তের পাঠক্রমে যে এর বিশেষ কোনও স্থান ছিল না তা আমরা 

পূর্বে দেখেছি। পাশ্চাত্য প্রাচ্বিদ্গণের মধো চার্শস উইলকিন্স ১৭৮৫ 

্ষ্টান্বে গীভার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তা! ছাড়া! রামমোহনের 

উক্তি থেকেই জানা যায়, তার সময়ে তাঁর নিজের অধুনালুধ অন্থ্বাদ 
তিন এর কয়েকটি বাংলা ও হিন্ৃদ্থানী অনুবাদ প্রচলিত ছিল ।* . কিন্ত 

আধুনিক যুগে ব্ক্ষবাদের স্থাপনে ও সামাজিক প্রশ্নের বিচারে বেদাস্তের অঙ্গরূপে 
রামমোহন তীর অন্তান্ত বিচারগ্রন্থসমূছে গীতার তত্ব যে ভাবে প্রয়োগ করেছেন 
সে প্রণালী এক দিকে পূর্বকর্তী শংকর রামাস্ুজ প্রভৃতি বিখ্যাত আচার্ধগণকে 
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ও অন্ত দিকে বক্ষিমচন্তর, অরবিনা, টিলক গ্রভৃতি উত্তরকালীন মনম্থী গীতাতান্ব- 
কারগণকে ম্মরণ করিয়ে দেয়। বাদরায়ণ-রচিত ত্র্মসৃত্র বে্দোস্তশানত্রের 

্ায়গ্রস্থানরপে প্রসিদ্ধ। আধুমিক কালে ভারতবর্ষে রামমোহনই ব্সত্রের 
প্রথম ভায্কার। তার পূরে প্রাচীন ধারায় ব্রহ্মনত্রের শেষ ভান্ত রচিত হয় 

অষ্টাদশ শতাবীতে ওড়িশাবাসী গৌড়ীয় বৈষ্ঞব-সম্প্রদায়তুক্ত পণ্ডিত বলদেব 
বিষ্যাভুষণ কর্তৃক । -কিন্ত দৃষ্টিভঙ্গি বা! সিদ্ধান্তের দিক থেকে রলদেব ছিলেন 
সম্পূর্ণ বধাযুগীয়--ঠার সঙ্গে রামমোহনের দূরতম সাদৃশ্তও ছিল না। পাশ্চাত্য 
পর্ডিতগণ সভাষ্ত ব্রহ্ননত্রের বিস্তারিত আলোচনা আরস্ত করেন রামমোহনের 
অনেক পরে। বস্তুত সব দিক বিচার করলে স্বীকার করতে হয় বেদোস্ত অধায়ন 
ও এর তত্বব্যাখ্যার পথে রামমোইনকে পর্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করে "প্রায় 
একক প্রচেষ্টায় অগ্রসর হুতে হয়েছিল। দেশীয় বা পাশ্চাত্য পঞ্ডিতদমাজে 
তখন পর্যন্ত প্রকাশ বেদাস্তচ্ার এক স্বাভাবিক পরিমণ্ডল হি হয় নি। স্থৃতরাং 

সহায়ক পরিপ্রেক্ষিত বিদ্ধমান থাকলে এই ক্ষেত্রে তীর অধ্যয়ন, অস্থ্শীলন, 
মনন, চিন্তন ও প্রচার যত স্বচ্ছন্দ হতে পারত, তা হয় নি। এই কারণেই 
বেদাস্তশান্ত্ে যে স্ববিস্তীর্ণ অধ্যয়ন, অনায়াস অধিকার ও গভীর অন্তর পরিচয় 
তার গ্রন্থগুলিতে পাওয়! যায় তা অতি বিম্ময়কর মনে হয়। 

পূর্বে বলা হয়েছে বেোস্তের যুগোপযোগী নৃতন ব্যাখ্য৷ দেবার প্রয়োজন 
অতি গভীরভাবে অনুভব করলেও রামমোহন এই ব্যাখ্যার যে পদ্ধতি অবলম্বন 
করেছিলেন তা ঘণ্পূর্ণভাবে বেদাস্তের প্রাক্তন আচার্ধগণের নির্দিষ্ট পদ্ধতির 
অন্নুদারী। শেষোক্তগণের মধ্যে শংকরের প্রভাবই তার উপর সর্বাধিক। 
কি উপনিষদের অন্ধবাদে, কি ব্রদ্মনত্রতাষ্বে তিনি অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে শংকরের 
বাখাকে অন্ুদরণ করেছেন, যদিও শংকরের সঙ্ষে কোনও কোনও বিষয়ে তার 

ৃষ্টিতঙ্গির মৌলিক পার্থকাও লক্ষণীয়। ত্রক্বস্ত্রতান্তের ও কেন, কঠ ও মাঙুকা 
উপনিষদের বঙ্গাঙ্গবাদের ভূমিকায় তাকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত শংকরের 
নামোল্পেখ করতে দেখা যায়।** এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর] আবহবক রামমোহন 
্ষন্ত্রের যে পাঠ গ্রহণ করেছেন তার সঙ্গে শংকর-অবলধিত পাঠের ঈষৎ 
প্রত্দে লক্ষিত হয়। ব্রন্বনৃত্রের অন্তর্গত হুত্রগুলির সংখ্যা সম্পর্কে ভাস্তকারগণ 
অবস্থ একমত নন। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এই সুত্রমংখ্যা পাঁচশ পঞ্চাশ। 
বামমোহনও সে কথ! জানতেন এবং অন্তত তিন স্থানে এই প্রথাগত ধারণার 
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উল্লেখ করেছেন।*। কিন্তু কার্যত ভান্তরচনাকালে তিনি স্ুত্রসংখা। ধরেছেন 
পাঁচশ আটান্গ। এতে অবশ্ঠ আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা এক নিম্বার্ক 

ভিন্ন কোনও ভায্তকারই সৃত্রের সংখ্যা পাঁচশ পঞ্চাশ ধরেন নি, কেউ নিয়েছেন 

বেশি, কেউ কম।৫৮ শংকরের হিসাবে স্ুত্রসংখা। পাঁচশ পঞ্চান্ধ। 

ভাব্তকারগণের মধো এই পাঠভেদ অবশ্ঠ খুব গররুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কখনও 

দেখা যায় কোনও ভায্তকার একটি স্ত্রকে ছুই ভাগে বিভক্ত করে দুটি পৃথক 
সূত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন; কোথাও বা একটি বিশেষ সুত্রের শেষ শবটি 
পরবর্তী শৃত্রের প্রথমে যুক্ত হওয়ায় ছুটি স্তরের পাঠই ঈষৎ পরিবধ্তিত হয়েছে। 
এতে মাঁঝে মাঝে ভাগ্কারগণের মধো নিজ নিজ মতীনুযায়ী বাখার তাঁরতমাও 
ঘটেছে। শংকর তীর ভাঙতে সম্ভবত এই কথা মনে বেখেই বলেছেন, 

এক ভাত্বকারের মতে যেটি সিদ্ধান্ত, অপরগণের মতে সেইটিই পূর্বপক্ষ 1৭, 
্র্ষসত্রের শংকর-অবলম্বিত পাঠের সঙ্গে রামমোহন-গৃহীত পাঠের পার্থকা 
নিয়রূপ : 

১. রামমোহন-ভান্ত : ২ ৩. ১৯: 'যুকেশ্ট? ; শাংকর-ভাস্কে এই সুত্র নেই। 

২, শাংকর-ভাস্ত : ২.৪ ৩: “তৎ প্রাক ্ রুতেশ্চ” ; রামমোহন-ভাষো এই সত্ব 

নেই | 
৩. বামমোহন-ভাষা £: ৩. ২ ২৫: প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষাম্ঃ । ৩. ২. ২৬: 

'প্রকাশশ্চ কর্মণাভাসাঁৎ" ; শাংকর-ভাষা £ ৩. ২. ২৫এ ছুটি স্বত্রকে একত্র 
করে একটি সুত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে : 'প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং 

প্রকাশশ্চ কর্মণাভ্যাসাঁৎ ২ সুতরাং বামমোহনের তৃতীয় অধায়ের দ্বিতীয় 

পাদের ২৬ সংখাক শুত্রটি অতিরিক্ত দাড়াচ্ছে। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য 
ছৈতবাদী আচার্য মধ্ব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভাষাকার বলদেৰ 
বিস্তাভূুষণকেও ৩. ২. ২৫ সংখ্যক ুত্রটিকে অনুরূপ ভাবে দ্বিধাবিভক্ত করতে 
দেখা যায়। রামমোহন এই পাঠ অন্থসরণ করেছিলেন । 

৪. রামমোহন-ভাষা ; ৩, ২, ৪৩. 'মারিকত্বাত। ন বৈষমাং') শাংকর-ভাষো 

এই সুত্র নেই। 
৫, রামমোহন-ভার্বী : ৩, ৩, ৩: নীতা ব্রা রি 

৩. ৩. ৪: শিরবচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ সলিলবচ্চ তরিয়ম' ; শাঁংকর-ভাষ্ো তৃতীয় 

অধায়ের তৃতীয় পাঁদের রামমোহন-গ্রদত্ত চতুর্থ স্ত্রটি স্বতস্রভাবে ধরা হয় 
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নি। শংকর এই পাদের তৃতীয় স্তরের যে পাঠ দিয়েছেন তা এই: 
স্বাধ্যায়ন্ত তথাতেন হি সমাচারেহধিকারাচ্চ সববচ্চ তত্রিয়মঃ | এই সুক্্রটির 

পাঠ সম্পর্কে ভাষাকারগণের মধো কিছুটা পার্থকা দেখ! যায়। রামানুজধূত 

পাঠ শংকরের সঙ্কে মেলে। অপর পক্ষে ভেদাভেদবাঁদী ভাষাকার ভাস্কর 
'সববচ্চ তঙ্গিয়ম:; অংশের স্থলে পড়েছেন 'মলিলবচ্চ তন্গিয়ম:,। ছ্ৈতবাদী 
মধ্ব 'সলিলবচ্চ তন্নিয়: অংশটিকে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের চতুর্থ 
ুত্রক্ূপে উল্লেখ করেছেন। স্পষ্ট বৌঝ1 যায় “সলিলবচ্চ তন্গিয়ম:' এই 
পাঠাত্তরের এভি যথেষ্ট গ্রাচীন। অচিস্তা-ভেদাভেদবাদী বলদেব 

বিষ্যাভ্ষণ শংকর অবনঙ্গিত ৩. ৩ ৩. সংখ্যক সৃত্রটিকে বিভক্ত করে দুটি 
স্ত্রে পরিণত করেছেন যথা] : শ্বাধ্যায়স্য তথাত্েন হি সমাচাবেইধিকা রাচ্চ 

€ ৩. ৩. ৩.)) দিববচ্চ তত্রিয়ম£ (৩.৩ ৪.), যার সঙ্গে রামমোহনরূত 
উক্ত তুত্রবিভাগের লাদৃষ্ঠ পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রসঙ্ষে রামমোহন অবলদ্ষিত 
পাঠ বিচার করলে দ্বেখা যায় তিনি শংকর প্রত সথত্রটিকে ' ৩. ৩. ৩) 
দ্বিখণ্ডিত করে তার শেষাংশ ( শরবচ্চ তনলিয়ম; ) পরবর্তী চতুর্থ স্াত্রের সঙ্গে 
যুক্ত করেছেন এবং চতুর্থ স্থত্রের শেষাংশরূপে গ্রহণ করেছেন ভাস্বর ও 
মধ প্রদত্ত অপর একটি সৃত্র ৰা স্থত্রাংশ ( সলিলবচ্চ ত্লিয়মঃ )। স্থৃতরাং 
তার ভাষো সমগ্রটি একটি অতিরিক্ত হৃত্র হিসাবে সংযোজিত হয়েছে। 

এখানে উল্লেখ করতে হয়, রামমোহন-ভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের 

চতুর্থ সৃত্জের প্রথমাংশ রূপে তীর গ্রস্থাবলীর বঙ্গীয়-মাহিতা-পরিষৎ সংস্করণে 

যা মুদ্রিত হয়েছে তা ম্পষ্টত মৃদ্রণ-গ্রমাদ। অংশটির প্রকৃত পাঠ 'শরবচ্চ 
তন্নিয়মঃ? নয়, “সববচ্চ তত্লিয়মঃ' | “সব শবটি এখানে অথর্বব্দোধায়িগণ 

অনুষ্ঠিত সৌর্য হতে শতৌদন অবধি মাতিটি হোমক্রিয়া! অর্থে বাবহৃত হয়েছে 
এবং সকল ভাষ্যকারই এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। বাঁমমোহনও যে এ 

বিষয়ে ব্যতিক্রম নন তা তার এই শৃত্রাংশের ব্যাথা থেকেই প্রমাণিত 
হয়*ণ : 'শর [1] অর্থাৎ সত হোম যেমন আধর্বণিকদের নিয়ম সেইরূপ 
মুণ্ডকাধায়নেতে শিরোক্ষারব্রতের নিয়ম হয়।' “শর্' শবটি এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ 
অর্থহীন। মূল পাওুলিপিতে যে সংস্কৃতে বাংলায় উত্তযন্ত্র £স্ব' শব ছিন 
অর্থব্যাখ্যার সঙ্গে হৃত্রাংশটি মিলিয়ে পড়লে তা ম্পষ্ট বোঝা ষায়। দুঃখের 
বিষয় রামমোহন-্স্থাবলীর কোনও সম্পাদকই মুক্রিত গ্রন্থে মূল ও ভাষ্োর 



এই বিরোধ লক্ষা করেন নি এবং তদনুযায়ী প্রকৃত পাঠ নির্ণয়ের প্রয়াস 

পান নি। 
৬. এতিন্ন আরও কয়েকটি শ্ত্রে শংকর ও রাঁমমোহনের মধো পাঠের সামান্ত 

তারতমা লক্ষিত হয় যেমন, শংকর (৩, ২. ১৮): অতএব চোপমা 

হুর্ধকাদিবৎ' ; রামমোহন (৩.২ ১৮): 'অতএবোপম| হুর্যকাদিবৎ, ; 

শংকর (৩. ৩.৮): সংজ্ঞাতশ্রেত্বহৃক্রমস্তি তপি'; রামযোহন-ভাষ্যে 
এটি পরবর্তী সবত্র (৩.৩. ৯): 'সংজ্ঞাতশ্চেততদুক্তমস্তি তু তপি'; শংকর 
( ৩. ৩. ৬৬): 'র্শনাৎ? ) রামমোহন-ভাষ্যে এটি পরবর্তী হুত্র (৩. ৩. ৬৭) : 
দর্শনাচ্চ' ; ইতাদি। এগুলি -বা-তু'র গুরুত্বপৃন্ত অকিঞ্িৎকর পার্থকামাত্র। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পূর্ববর্তী বেদাস্তভাষাকাঁরগণের মধো আচার্য শংকরকে 

সর্বাধিক মান্য করলেও, রাময়োহন ১৮১৫ গ্রীষ্টাবে তাঁর 'বোদাস্তগ্রন্থ' গ্রকাশ- 

কালে ব্রদ্ধস্ত্রের যে পাঠ অবলম্বন করেছিলেন তা সর্বাংশে শংকর-প্রদত্ত পাঠ 

নয়। কোনও কোনও স্থলে তার পাঠ বা শুত্রবিভাঁগ ভাস্কর মধ্ব ও বলদেব 

বিস্যাভৃষণের সঙ্গেও মিলছে। এটি অবস্ত আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেননা! গোঁড়ীয 
বৈধব সম্প্রদায়ের সঙ্গে মধ্বসম্প্রদায়ের. ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং ওড়িশার অধিবাসী 

বলদেব তো স্বয়ং ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই ভাষ্যকার । রামমোহন 
ঘেখানে বেদাস্তচর্চা করেছিলেন, সেই পূর্বভারতে, এই দুই আচার্য সম্যক পরিচিত 

ছিলেন, ও অন্ধ্মান করতে বাঁধা নেই সাধারণ টোল-চতুষ্পাঠীর পাঠক্রমের 
অস্তভূক্তি না, হলেও তাঁদের ভাঁষাছবয়েরও-_অন্তত পক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
মমাজে-_বহুল প্রচলন ছিল। সেহেতু তীদের অবলদ্িত পাঠের লঙ্গে যে 

নিষ্ঠাবান বৈষৰ পরিবারের সন্তান রামমোহনের পরিচয় থাকবে এটা স্বাভাবিক, 
যদিচ ত্রদ্ধততৃবিষয়ক বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের রামমোহন ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্ত 

যনে হয়, যূলত এ বিষয়ে বামমোহনের মনে কিছু অতৃপ্তি থেকে গিয়েছিল এবং 
শংকর-অবলক্ষিত ত্রন্ধস্থত্রের বিশুদ্ধ পাঠের অন্বেষণে তিনি তাঁর স্বীয় বেদাস্ত- 

ভাষা প্রকাশের (১৮১৫) পরেও বিরত হুন নি। এই গ্রচেষ্টাই ত্বকে 

প্রণোদিত করেছিল ১৮১৮ গ্রীষ্টাৰে বহু অনুসন্ধানে ও যত্বে সমগ্র শাংকর-তাব্য 

সমেত ত্র্বস্ত্রের একটি স্ুবৃহৎ সংস্কর্ণ বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করতে। দেখা যায়, 
এই গ্রন্থে তিনি আত্োপাস্ত শংকর-অবলঙ্গিত তন্বনত্রের পাঠ গ্রহণ করেছেন 
এবং এখানে স্ুত্রসংখ্যাও ম্বভাবত পাঁচশ পঞ্চার। যতদুর জান! যাচ্ছে 
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দ্ষনূত্রের শংকর-কৃত স্থবিখ্যাত ভাষ্যের এটিই সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্করণ এবং 
এর সম্পাদন! ও গ্রকাশ রামমোহনের এক অক্ষয় কীত্তি।*১ মনে রাখতে হবে, 
্রহ্ষসত্রের পাঠ সম্পর্কে শংকর ও বামমোহনের পাঁরম্পরিক পার্থকোর সবগুলি 

সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়, ভাষ্যকারগণের মধ্যে এই জাতীয় পাঠভেদ অভূতপূর্বও 
নয়। তবে সমগ্র বিচারে রাঁমমোহন-অবলম্ধিত “সলিলবচ্চ তন্লিয়মঃ? (৩. ৩. ৪) 

পাঠের যে তাঁর নিজস্ব তত্বসিদ্ধান্তের দিক দিয়ে কিছু গ্ররুত্ব ছিল, আলোচনা" 

প্রসঙ্গে তা দেখা যাবে। 

ততব্যাখ্যাতারপে রামমোহনকে বিচার করতে অগ্রসর হলে প্রথমেই আচার 
শংকরের প্রতি তাঁর অতি সশ্রদ্ধ মনোভাব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার 
প্রথম কারণ নিশ্চয় এই যে প্রাক্তন বেদবাস্তাচার্যগণের মধো শংকর বোদাস্তশান্তরে 

সম্পূর্ণ ব্রন্ষপর ব্যাখ্যাই করেছিলেন। তিনি একটি মাত্র তত্ব বিশ্বাসী ছিলেন, 
তা নিগুণ অদ্বৈত ব্রহ্ম । এই ত্রদ্ধকে তিনি কোনও প্রকার বৈশিষ্টা বা 

সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা সীমিত করেন নি। তীর মতে পারমার্ধিক দৃষ্টিতে 
সমস্ত দেবদেবী মিথা|। ব্রদ্ষজ্ঞানলাতের নিমিত্ত যাগধজ্ঞপৃজার্চন! প্রভৃতি সর্ববিধ 

প্রোত ও স্মার্ত কর্ম ও বিধিনিষেধাদি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। অপর পক্ষে 
শংকরোত্তর অধিকাংশ ভাষাকারই বোান্তের সংকীর্ণ সাশ্প্রদায়িক ব্যাখা 

করেছেন। বিশিষ্টাৈতবাদী রামাছ্ছজের মতে ব্রন্ম ও বিষ অভিন্ন) দ্বৈতাছ্বৈত- 

বাদী নি্বার্কও বেদাস্তের ব্রন্ধ ও ভক্তগণের উপাস্য বিষুর মধো কোনও গ্রতেদ 

দেখেন নি; বাধারুফের যুগলরপ নিম্বারক-সম্প্রদায়ের উপাস্য; দ্বৈতবা্দী মধ্বাচার্য 

বলেন হিনি ত্রহ্ম তিনিই বৈকুলোকবাসী বিষু। বা হরি) শুদ্ধাইৈতবাদী বল্পত 

্রত্ষের সঙ্গে গোলকাঁধিপতি কৃষ্ণের অভি্নত্ব গ্রতিপাদন করেছেন; গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভাষাকার অচিস্তাভেদাভেদবাদী বলদেবও তাই ; অপর্ন পক্ষে 

শৈব সম্প্রদায়ের আচার্য প্রীকষ্ঠেব র্ষস্থত্রভাষ্যান্থদারে শিবই পর্রহ্ধ। তছৃপরি 

উক্ত সাম্প্রদায়িক ভাঁধাসমূহে, বিশেষত বৈষ্ণব ভাষাগুলির ্ধো, সাকার উপাসনা 

অত্যধিক প্রীধাস্ত লাভ করেছে। সাশ্রদায়িক সংকীর্দ্তা ও সাকার উপামনার 

ঘোর বিরোধী আঁধুনিক দৃষ্টিস্পন্ন রামমোহনের নিকট তাই এগুলির যুক্ধি 

ও সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নি। অপর পক্ষে শংকরের'অপেক্ষারত 

মু, টরাহিরো রসদ রার্িিনিন 
রামমোহনের সহায়ক হয়েছিল। 
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বেঃযি।ধি।তা ১৮৪ 

বতৃতনূভাবানাম্যখাবতদ্বতাবরপৃসঙ্গঃ | এবং বাদি দারেবেকজিন্যমি 
নিনাসতুয়োর্ধিকগয়োরসন্তবাং সবচৈকযিন্ ধম্মেংসত [স/ধর্যারসযাস, ম্বা 
ঘসরেটৈবসতৃসঠাজ্তবাদসঙ্থতমিদমার্কত'নত' | এভেনৈকাদেকনিতা 
নিত/ব/তিত্বিকাব)তিরিভাদ/বেকাভাতুঃপগমানিরাকৃতামনরঠাঃ | যবৃপ্যল 

মধক্কেতে/ণ ভ/ংসধ্াতাঃসভ্বণভীতিকরয়স্তিতৎপৃর্থে শৈষণ্ বাদনিরাকরংণন 

দিযাকতন্তবতীভ/তোনপ্থব্বিরাকরণায়প্যত/তে ॥ উ ॥ এব'ডাত্সাকাতম £ং 

॥৩॥ ৩3 ॥ বখৈকযিন্যর্থিণিযি কন্ধবর্মাসস্ত বাদোবংস/াহাদেপ্সন্্ঃ এবদা 
অলোপিস্ীবলঠাকাত্য/নপরোদোঃপ্নক্জঃতে | কথ শহীরপরিমাণোহিজী 
বইভ্ঠার্তানবান্ছে | শরীরপরিমাণতায়াঞ্ফষতঠানকুতসোংসব্বগতঃপরিচ্ি 
আন্মেত/ভোধটাদিবদ্ তাহবনাত্মনংপ্নক্ষেঠত | শরীরাণাঞ্চানবহিতপরিনা 
গা্মনুষাজীবোননুষ/শরী রপরিমাণোভূহাগূনঃকেনচিৎকর্মবিপাজেনহৃত্তি সন 

পাপ বকৃতবুহত্তিশরীর' বাপু য়া গৃি্পন বমকৃতসুংগুবিকাশনী 
রেষ'মীয়েত। সনানএফএকমিবপিক্মমিকৌনারযৌবনন্থাবিরেসদো নদে 
উৎ অনপ্থাবয়বোদীবঃতস/ত এবাবয়বা অপ্লেশরীরে মনযূর্মঘভাবকসেযদিতি 
(তেযা'পুনর নন্তানাংস্সীবাবয়বানাসমানদেশাপুতিহনেঃতবানবেতিবজব/' 

|পুতিঘাতেভাবছানভ্তাবয়বাঃপরিচিমেদেশেসন্বাঘেরন। অপুতিঘ/তেপে/কাবয় 
বদেশত্বোপপত্রেঃসর্থেবানবয়বানাপুথিমানুপপত্তেছীবল/ণুমাইবৃপৃনহ:স]া 
২ । অপিচশরীরমারগরিচ্যানা*জীবাবয়বানামানত্থ/'লোংগফিকনগিশক)' 
। জখপর্ণায়েণবৃহ্চ্রীরপৃতিপাতৌকেচিন্জীবাবয়বাউপগচুত্তি তনুশরীরপৃতিপ। 
তৌচকেচিপগচূতী হৃ/চেঠত তন্বাপূ/চ/তে || ০॥ নচগর্ধঠায়াদপ/বিরোধোবি 
কারাদিভ/ 11৬1 ৩৫ || নচপর্ধায়েণাপ/বুধবাশগমাপখনাভগানেবতশ্গ্ে 

হপনিনাণনৃস্বীবসঠারিরোধেনোপপাদবিব'শক/তে কঃ বিকারাদিদোষগঈ 
জা | অবয়বোগগমাপগমাত]াংহানিশমাপূাজদা/াপকষীয়নাণস)চতীহ 
আ/বিক্রিয়ারবৃতাবদপরিহা্/*, বিকিয়াবাহ্চর্থ।কিবনিক/কৃুংপ নজে)ত ও 
তণ্বদ্বমোক্ষাতঃপগমোবাধেতত কর্মাইকপরিবেিউন/জীরসঠাল।বৃবতঅ'সায়। 
লাগরেছিমপ্রস/বন্ধনোচ্রোদৃদ্পামিতৃ্তবতীততি ২ কিকান/ত জাগচ্তামপগচ, 

রামমোহন কর্তৃক ১৮১৮ শ্রী্াবে কল্গিকাত! থেকে প্রকাশিত 
মদূত্র-শাংকর ভান্ের এক পৃষ্ঠা । 

সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার, কলিকাতা। 





শাংকর ভাষোর প্রতি রামমোহনের আকুষ্ট হবার দ্বিতীয় কারণ নিংসন্দেছে 
এই যে পূর্বতন ভাস্তকাঁরগণের মধো সম্ভবত একমাত্র শংকরই বহুল পরিমাণে 
পৌরাণিক প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। নিজ সিদ্ধান্তসমূহের স্থাপনে তিনি 
তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে যে-সকল শান্ত্রবচন উদ্ধার করেছেন তার মধো প্রচলিত 

গুরাঁণগুলি প্রায় অন্ুল্লিথিত। এমন-কি, বৃহদাীরণাকোপনিষদের দ্বিতীয় 

অধ্যায়ভূক্ত চতুর্থ (মৈত্রেযী ) ত্রাঙ্মণের এক অংশে উল্লিখিত 'পুরাঁণ' শবের 

বাখাপ্রসঙ্গে তিনি ইঙ্গিত করেছেন পুরাণ অর্থে 'পুবাবৃত্তপ্রকাঁশক বিবরণ' ; 

এবং নিজমতসমর্থনে দৃষটান্তরূপে, প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখমাত্র না করে 

তৈত্তিরীয় উপনিষদ ( দ্বিতীয় বল্পী, সম অন্ুবাক )এর বচন উদ্ধৃত করেছেন : 
'অসন্ধ! ইদমগ্র আসীৎ, (এই জগৎ আদৌ অসৎ ছিল )1* শংকরের সমগ্র 

শাপ্বিচার মুখাত শ্রতিনির্ভর, এবং সে ক্ষেত্রেও প্রাধান্য পেয়েছে শ্রুতির 

জ্ঞানকাণ্ড। তার উদ্ধৃত প্রায় সকল শাস্ত্রবাকাই চয়ন করা হয়েছে শ্রুতি থেকে। 
রাধারঞ্চন তার সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন: 76 0161 60 07176 

0808 006 86৩ 10100 [106 01111181770 10 01006 00728500076 

1055: চট] 0£ 006 [008001$8051”৬৩ অপর পক্ষে শংকর-পরবর্তী 

বেদাস্তাচার্ধগণ যথা বামান্লজ, মধব, নিষ্থার্ক, বিজ্ঞানভিক্কু, বল্লপত, জীব গোস্বামী, 

শ্রীকর, শরীক রাধাদামোদর, বলদেব প্রভৃতি-তাদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে প্রচুর 
পুরাণবচন উদ্ধার করেছেন. পুরাণের এই বহুল প্রয়োগের মধো বিশেষ 

বিশেষ আচার্ধের সাম্প্রদায়িক মনোভাবও স্বপরিশ্ফুট | মদ্বের মতে পাঞ্চরাত্ 

শান্ত ও বৈষ্ণব পুরাঁণগুলির গ্রামাণা চতুর্বেদের তুল্য এবং শৈব শান্ত বিষ্কুর 
আদেশে অস্ত্রগণকে বিমূঢ় করবার জন্যই রচিত হয়েছে। বিজ্ঞানভিক্ষু কৃর্ম- 
পুরাণের অন্তর্গত ঈীশ্বরগীতা'র এক শ্বতত্ত্র ভান্ত রচনা করেছেন ।*৪ তেমনি 
পাওয়া যাচ্ছে বল্পভাচার্য রচিত তাগবত পুরাণের টাকা 'স্ববোধিনী? | গোঁড়ীয় 
বৈষ্ব সম্প্রদায় তো! প্রথমে ভাগবত পুরাণকেই বোদাস্তসত্রের ভাষা গণা 

করেছিলেন এবং বৃন্দাবনের সুপত্তিত গোস্বামিগণ সেই কারণে কোনও সত 
বেদাস্তভীষা প্রণয়ন করেন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রক্ষসথত্রের গোঁবিন্দভাষা 

রচনা! করে ধলদেব বিষ্াডষণ এই অভাব দূর করেন। জীব গোস্বামীর 
'ট্সনর্' প্রকূতপক্ষে, ভাগবতপুরাণেরই বিস্তারিত আলোচনা ও বাখা। 
জীব গোস্বামী, রাধফামোদর প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচারধগণ পুরাণগুলির 
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সাঁত্বিক, রাজসিক, তাঁমসিক শ্রেণীবিভাগ করে বৈষ্ণব পুরাঁণগুলিকেই সাত্বিক 
গণ্য করেছিলেন এবং এই শ্রেণীর মধোও ভাগবত পুরাণকে সমগ্র শ্রুতি-স্বৃতির 
উধের্ব শ্রেষ্ট স্থান গিয়েছিলেন । শ্রীক্ঠ তার শৈবভাঙ্কে শিব-পুরাঁণের অন্তর্গত 
বায়বীয় সংহিতার প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন,» এবং এই শৈৰ সাম্প্রদায়িক 
ঘৃষ্টর স্পষ্টতর পরিচয় পাওয়া যাঁয় বীরশৈব ভাস্তকার শ্রীপতি-কলত শ্রীকর-ভান্তে, 
যেখানে গ্রন্থকার বলছেন, বেদ রচিত হবার পূর্বেই স্বয়ং শিব কর্তৃক পুরাণ রচিত 
হয়; প্রচলিত পুরাপগুলির মধ্যে শিবপুরাণই শ্রেষ্ঠ; এবং বিষুঃমাহাত্মাস্থচক 
অপরাঁপর পুরাণগুলি অপেক্ষাকৃত নিরুষ্ট।** আলোচনাগ্রসক্গে পূর্বেই দেখা 
গিয়েছে রামমোহন শান্তগ্রামাণা-বিচারকালে শ্রুতির জানকাঁগ্কে সর্বোচ্চ স্থান 
দিয়েছেন। পুরাণ ও তত্ত্রকে তিনি শান্ধ বলে গণ্য করলেও প্রামাণ্য ও 
গুরুত্বের দিক থেকে এই শান্ঘ্য়কে তিনি শ্রুতি অপেক্ষা অনেক নিয়মর্ধাদাসম্পন্ 
মনে করতেন। তীর ম্বৃত বেদাস্তভায্ে ও উপনিষদের অহ্থবাদে ভূমিকাগুলির 
আলোচনাভাগ বাতীত তিনি কোথাও পুরাণতন্ত্রাদির কোনও বচন প্রমাণস্বরূপ 

দাখিল করেন নি। পুরাপতন্্রাদির প্রচুর ব্যবহার তাকে করতে দেখা যায় 
প্রধানত ভার বিচারপ্রস্থগুলিতে প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে তর্কপ্রসঙ্গে। অধিকস্ত 

সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার প্রতি তার ছিল প্রবল বিরাগ ও শাস্ত্রীয় 

এঁতিহের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ছিল আধুনিক ও বিচারশীল। 
হুতরাং তত্বগত ও এঁতিহাসিক দিক থেকে শংকরোত্বর বৈদাস্তিকগণের পুরাঁণ- 
সম্পর্কিত সিদ্ধাস্ত মান্য কর! তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রসঙ্গত বৈষ্ণব প্রতি- 
পক্ষের সঙ্গে বিচারকালে ভাগবত পুরাণকে কেন ব্যোস্তসৃত্রের ভান্তরূপে গণা 
করা হবে নাঁ-এই প্রশ্নের উত্তরে তার তীক্ষ বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি ম্মরণীয়।** 
বিভিন্ন বিচারগ্রন্থে অমোঘ যুক্তি প্রয়োগ করে তিনি আরও দেখিয়েছেন : 

সাম্প্রদায়িক গুরাণগুলির সাক্ষা যুক্ধিহীন ও পরম্পরবিরোধী। বিষুর শ্রেষ্ঠ 
গ্রতিপাদক পুরাণ-সমূহ যেমন অন্যান্য দেবতাকে হে প্রতিপন্ন করে বিষু'মাহাত্ময 
স্থাপনে তৎপর, শৈব পুরাণসমূহ শিবপক্ষে ও তন্বাদি গ্রন্থ শক্তিপক্ষে অবিকল 
সেইরূপ $** হুতরাং এই-সকল গ্রস্থোক্ত পরম্পরপ্রতিষ্পর্ধী সাশ্প্রন্ায়িক বচনগুলি 
প্রমাণ হিমাবে নির্ভরের অযোগা। এখানে বক্তব্য, মূলত প্রমাণ হিপাবে 
পুরাণতন্ত্র অপেক্ষা ক্রুতির শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে রামমোহনের সিদ্ধান্তের সঙ্ে 
শংকরমতের সাদৃষ্ঠ থাকলেও রামমোহন এই যুক্ধির বিস্তারে শংকরকে অতিক্রম 
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করে গিয়েছেন। পৌরাণক সাক্ষোর অন্তর্থিরোধ ও দূর্বলতা বিষয়ে এমন 
নিপুণ বিশ্লেষণ শংকর বা! অন্ত কোনও প্রাচীন ভাষাকারের রচনায় দেখা যায় 

না। এক্ষেত্রে রামমোহনের দৃষ্টি সম্পূর্ণ আধুনিক | চতুর অধ্যায়ে সম্পর্কে 
কিছু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হবে। 

শংকরের প্রতি রামমোহনের অসীম শ্রদ্ধার অপর কারণ নিশ্চয় ছিল 

শংকরের আপসহীন নিধিশেষ অদ্বৈতবাদ। এই একতত্ববাদ রামমোহন স্বয়ং 

যে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন তার রচনায় এর প্রচুর নিদর্শন আছে। 
অ্বৈতবাদের মূল কথা হুল, একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোনও কিছুরই পারমাধিক 
অস্তিত্ব নেই; জীব ও জগৎসংসার মিথ্যা; মায়াপ্র্থত অলীক ধারণাবশত 

আমর] এই বস্বজগৎকে সত্য মনে করি; কিন্তু ত্রদ্মজ্ঞানের উদয় হওয়া মাত্র 

এই ভ্রম স্বপ্ন ভাঙার মত দুর হয়ে যায়। রামমোহনের রচনাবলী বিশ্লেষণ করলে 
দেখ! যায় যে শান্তবব্যাখ্যা ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্ক-_ এই উভয় প্রসঙ্গেই 
তিমি শাংকর-বেদান্তের এই মূল তত্বটি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বিশেষ 
তৎপর | তার এই বিষয়ক বিবিধ উক্তি থেকে কিছু কিছু চয়ন করে নিয়ে 
দেওয়া গেল: 

১. ব্রদ্ষের শ্বরূপলক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্বজ এবং মিথা! জগৎ যাহার 

সত্যত। দ্বারা সত্যের স্তায় দৃষ্ট হইতেছে; যেমন মিথ্যা সর্প সত্যরজ্জুকে 
আশ্রয় করিয়া! সর্পের স্তায় দেখায় ।*, 

২. জীব মায়াঘটিত উপাধি হইতে দূর হইলে আনন্দময় ব্ন্স্বরূপ হয়েন এবং 
উপাধি জন্য স্বখদুঃখের যে অন্ুতব হুইতেছিল সে অঙ্গৃতব আর হইতে 
পারে নাই ।*০ | 

৩. . যাবৎ, নামরূপময় মিথ্যা! জগৎ সত্্থরূপ ব্রম্ষকে অবলম্বন করিয়া! সত্যের 

যায় দৃষ্ট হইতেছে, যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরপে 
প্রকাশ পায় বস্তত সে বজ্ছুই সর্প হয় এমৎ নহে সেইরূপ সত্যস্বরপ যে ব্রহ্ম 
তেছে৷ মিথ্যারপ জগৎ বাস্তবিক ন! হয়েন এই হেতু বেদাস্তে পুনঃ ২ কহেন 

যে ত্রহ্ধ বিবর্তে অর্থাৎ আপন হ্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চস্বরপ দেঁবাদি, 

স্থাবর পর্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়া দ্বার! প্রকাশ পায়েন।*১ . 

»**্জগতের কারণ এবং ব্রদ্াণ্ডের ও তাবৎ শরীরের চেষ্টার কারণ য়ে 

পরমেশ্বর তাহার চিন্তন পুনঃ পুন; করিলে পেই ব্যক্তির অবশ্ত শিশ্চয় 
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হইবেক ঘে এই নামক্বপময় জগৎ কেবল, সতম্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় 
করিয়া সত্যের স্তায় প্রকাঁশ পাইতেছে...।*২ 

&. "-য্থার্থ আনের উদয় হইলে এই জাগরণের জগৎ যাহাকে এখন সত্য 

করিয়া জানিতেছ ইহাকেও মিথা! করিয়! জানিবে এবং বিশ্বাম হইবেক যে 
সেই সতাস্বরূপ পরমাতআ্মার আশ্রয়েতে মিথ্যা জগৎ সত্যের গ্ভায় প্রকাশ 

পাইতেছিল।"* 
৬. একত্বমস্থপশ্ততামম্মাকং আব্রন্বস্তত্পর্যস্তনি যাবস্তি নামরূপাঁণ মায়াঁকার্ধাণি 

দিকৃকালাকাশবৃত্তীনি পরিমিতানি সত্যাশিতানি ভবস্তি কেবলং সাধ্যাসেন 

সতামিব প্রতীয়স্তে, অতোহ্ধ্যাসবলাৎ সর্বং খবিদং ব্রহ্ম" 

*. .**পরমার্থনৃষ্টিতে ব্রহ্বনিষ্ঠ রা 'কেবল এক ত্রহ্ষমাত্র সতা আর নাম- 
রূপময় জগৎকে মিথা! জানিবেন.*". 

৮, িজিটি্জাসি 

একের কল্পনা রূপ াধকেতে কয়।* 
স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দার্শনিক সিদ্ধান্তে রামমোহন শংকরের ন্টায় নিহিশেষ 

অদ্বৈতবাদী। উৎসবাননদ বিষ্ভাবাগীশের সহিত বিচারপ্রসঙ্গে তাকে জগৎসত্যত 

সম্পর্কে ্বৈতবাদী মধ্বমত খণ্ডন করে নির্রিশেষ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে 

দেখা যাঁয়।'*ক তাঁর নিকট এই একতত্ববাদের একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ 

এই ছিল যে এর স্বপক্ষীয় যুক্তিগুলির সাহাঘ্যে তিনি তাঁর আজীবন পোষিত 
একেশ্বরবাদী ধর্মমতকে গ্রতিপক্ষগণের আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ়রূপে স্থাপনের 

স্থযৌগ পেয়েছিলেন। অসাপ্রদায়িক একতত্ববাদ তার বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদের 

প্রধান পোষক হয়েছিল। বাংলা ও সংস্কৃত তাষায় প্রতিপক্ষগণের সহিত 
বিচার বিষয়ক তার গ্রন্থগুলির প্রায় গ্রতি পৃষ্ঠায় এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। 

ব্দাস্তের শাংকর-ভাষ্য ভিন্ন অন্ত কোনও ভাষ্যের নিকট হতে এই সাহায্য 

পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে সেগুলি ছিল 
সাম্প্রদায়িক ও সাকার দেবোপাসনার সঙ্গে সংগ্লিষ্ট। অপর পক্ষে শংকর- 

কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েই রামমোহন তাঁর প্রতিপক্ষকে স্পষ্ট বলতে পেরেছেন : 
্রশ্মজিজ্ঞান্থ ব্যক্তি বিকারভূত যে নামরূপ তাহাতে পরমেশ্বরের বোধ 
করিবেক না ষে হেতু এক নামরূপ অন্য নামরূপের আত্ম! হইতে পারে না 1৭৭ 

রামমোহনের উপর শংরুরের গভীর প্রভাবের কারণগুলি অনুসন্ধান প্রসঙ্গে 
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উভয় মনীষীর চিন্তাধারায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্ত আমাদের দৃষ্টি আকধণ 
করে। ব্রন্ষের নিগুণত্ব, স্বরূপলক্ষণ এবং কর্মকাণ্ডের নিককষ্টত1৷ সম্পকে 

রামমোহন শংকরের দঙ্গে একমত। জীব ও ব্রন্মের অভে্দ ও মোক্ষের স্বরূপ 
সম্পর্কেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির কোনও পার্থক্য নেই। যুক্তি সম্পর্কে রামমোহন 
বলেন £ “".এই ভাবে মন অহঙ্কার ও চিত্তের অধিষ্ঠাতা এবং সর্বব্যাপী অথচ 

ইন্তিয়ের অগোচর পরত্রক্ম হয়েন ইহাই নিত্য ধারণা করিবেন পরে মরণাস্থে 
এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির জীব অন্থাত্র গমন ন! হয়৷ উপাধি হইতে সর্বপ্রকারে 
মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ক্রহ্ষস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।””* এ উক্তি সম্পূর্ণ নিবিশেষ 
অধৈতবাদ-সম্মত। কিন্তু শংকরের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধাবান হয়েও বেদাস্ত- 
ব্যাখাতারপে রামমোহন কয়েকটি বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় 
দিয়েছিলেন। সংক্ষেপে সেগুলির আলোচন! কর! যেতে পারে। 

প্রাক্তন বেদাস্তচার্ধগণ, বিশেষত শংকর, বেদাস্তকে ব্যাখা। করেছিলেন 

প্রধানত যতির ধর্ম ও দর্শনকূপে । শংকর কর্ম স্বীকার করেন নি, তাঁর মতে 

হ্বজ্ঞানলাতের জন্য কর্মাহুষ্ঠান সম্পূর্ণ অনাবশ্থক ; আর এই সর্বোচ্চ ত্রক্গজ্ঞান 
একমাত্র সন্ন্যাসীরই লভা। ত্রন্ধন্থত্র ৩. ৪. ২« “বিধিরা! ধারণবৎএর আলোচনা 

গ্রসঙ্গে তিনি বলেন, ব্রহ্ষসংস্থ অবস্থা একমাত্র সম্নাস আশ্রমেই সম্ভবপর । এই 
স্তরে উপনীত হবার নিমিত্ত ঘে ব্রহ্মনিষ্ঠতার প্রয়োজন তা অর্জন কর গৃহস্থের 

সাধা নয়।"৯ মন্ত্যাস প্রাচীন ভারতের জীবনচ্ধায় জীবনের চতুথ বা শেষ পর্ব 
রূপে অন্থমোদিত। প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ সমাজ-ব্যবস্থাপকগণ কখনই 

সর্বসাধারণকে জীবনের যে কোনও পর্বে নিধিচারে সন্তামগ্রহণের উপদেশ রা 

অনুমতি দেন নি। এ বিষয়ে অর্থশান্ত্রেরে ও ধর্মশান্ঠের নির্দেশ অতি স্পষ্ট। 

কৌটিল্য বলেন, শ্রী ও সম্ভানগণের উপযুক্ত ভরণপোঁষণের বাবস্থা না করে ঘি 
কেউ স্বয়ং গ্রত্রজা। গ্রহণ করেন ব৷ তার পত্বীকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করান, তাহলে 
সেই বাক্তি রাজদ্বারে দগুনীয় হবেন। ধার পুরুষত্ব ( অপত্য-উৎপাদন শক্তি) 

সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে কেবলমাত্র এমন ব্যক্তি রাজসরকারের অনুমতি নিয়ে তবে 
সন্থাস গ্রহণ করতে পারবেন। মন্নুংহিতাতেও প্রায় একই কথা বল! হয়েছে। 

মনু স্পষ্ট বলেছেন চতুরাশ্রমের মধ্যে গারৃস্যই হল শ্রেষ্ঠ আশ্রম ; বেদাধ্য়ন, দান, 
যজ্, সম্তানোৎপাদন প্রমুখ প্রথম তিন আশ্রমের কর্তব্যগুলি সম্পাদন না করে 
যদি কোনও ঘিজ প্রত্রজ্যা গ্রহণ করেন সেক্ষেত্রে তার গতি হবে নরকে । এই 
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দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রাচীন ধর্মশান্ত্রে বণিত একটি মতের উদ্ভব হয়েছিল যে, সত্তর 
বৎসর পার হলে তবেই সন্তাস গ্রহণ কর্তবা।**ক অবস্থ উত্তরকালে এক বিশেষ 
বিধিও প্রচলিত হয়, মনে বৈরাগোর উদয় হলেই চতুরাশ্রমপারম্পর্ধ উপেক্ষা করে 
তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করতে হবে ( যারে বিরজেৎ তাহরেৰ প্রব্রজেৎ )। 
কিন্ত এই নিয়ম সাধারণের জন্ নয়; ঘূঁদের অস্তরে প্রকৃত অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার 
উদয় হয়েছে- সর্বকালে অন্ুলীমেযর় এমন এক গোঠীর গ্রতিই একমাত্র তা 

প্রযোজ্য । অপরপক্ষে এই বিধির অপব্যবহার সমাজ-স্থিতির পক্ষে ক্ষতিকারক, 

কেনন। সেক্ষেত্রে ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্বের মূলেই তা কুঠারাঘাত করবে। 

যথেচ্ছ-সন্যাস-বিধির এই বিপজ্জনক দিকটি রামমোহনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। 
চতুরাশ্রমপরম্পরা সম্পর্কে তিনি যে স্ুসমঞ্ম মত পোষণ করতেন তা প্রাচীন 

ভারতীয় ত্রাহ্মণ্য সমাজ-শান্ত্িগণের মতেরই অনুরূপ । সন্নাম আশ্রমকে তিনি 
অন্থীকার না করলেও বুদ্ধবা শংকরের মত অহেতুক প্রাধান্ দেননি, এবং 
রন্ষজ্জান যে একমাত্র মন্ন্যাসীরই লত্য শংকরের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। 

জ্ঞানবিজ্ঞানসমৃদ্ধ আধুনিক জীবন এই একদেশদশ্লিতার বিরোধী, কারণ এই 
জীবনদর্শনে মানুষের এহিক কলাণ ও আধ্যাত্মিক মৃক্তি তুলা মর্ধাদাসম্পন্ন। 
র্ষজ্ঞানকে মুষ্টিমেয় সংপারবিমুখ সন্নাপীর সম্পত্তি জ্ঞান করা আধুনিক 
বিচারশীল মনের পক্ষে সম্ভব নয়। রামমোহন তার শাস্তব্যাখ্যায় তাই নির্ভীক 
ভাবে ঘোষণ] করেছেন, ব্রহষজ্ঞানে কোনও বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর একচ্ছ& 

অধিকার নেই; যোগ্য আধার হলে দল্ল্যাসী, গৃহস্থ সকলের পক্ষেই এই 
মহাসম্পদ সমানভাবে লত্য। 'ঈশোপনিষদ'এর ভূমিকায় তাঁর উক্তি : “যদি 
কহ আত্মার উপামন। শান্্রবিহিত বটে এবং দেবতাদের উপালনাও শান্্রসম্মত 

হয় কিন্তু আত্মার উপাসনা সন্্যামীর কর্তব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থেবো! 

কর্তব্য হয়; তাহার উত্তর) এইরূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না। 
যেহেতু বেদে এবং বেদাস্তশান্ত্রে আর মন্থু প্রভৃতি স্বৃতিতে গৃহস্থেরো আত্মোপামন। 
কর্তব্য এক্ূুপ অনেক প্রমাণ আছে ।"".কেবল নম্নাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমৎ 

নহে কিন্তু এরপ গৃহস্থেবে! মুক্তি হয়।”** কোনও অদ্বৈত-বেদাস্তীর পক্ষে এই 

মত সম্পূর্ণ বিপ্লবী । ব্রহ্জ্ঞানরপ মহাসম্পদ জাতিধর্মগোষ্ঠী-আশ্রমনিরপেক্ষভাবে 
মকল মানুষের প্রাপ্য ও লভ্য ঘোষিত হওয়া বেদাস্তদর্শনের সুদীর্ঘ ইাতহাসে 

এই প্রথম। নবযুগের সর্বতোমূখী জীবনদৃ্টির সঙ্গে এই ব্রশ্মতবব্যাখ্যার সম্পূ 
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সামগ্তন্ত আছে। আধুনিক কালে অধৈত-বেদান্তের ব্যাখ্যা ও প্রচারে বাম- 

মোইনের পরে যে মনীষী জীবনী উৎনর্গ করেছিলেন সেই স্বামী বিবেকানঙ্গের 

মত এ বিষয়ে কিন্তু রামমোহনের ঠিক বিপরীত। বিবাহ ও গাহ্স্থ্য আশ্রমের 

প্রতি স্বামীজীর প্রবল বিরাগ ছিল। তিনি স্পষ্টই বলেছেন গৃহস্থের পক্ষে 
্রন্ষজ্ঞান অলভা £ “যারা বলে-_ এ সংসারও করব ব্রহ্ষজও হবো--ভাদেন 

কথা আদপেই শুনবি নি। ও-সব প্রচ্ছন্ন ভোগীরদের স্তোক বাক্য ।'.*ও 

পাগলের কথা, উন্মত্তের প্রলাপ, অশাস্ীয়, অবৈদিক মত।'' সঙ্গাস না 

নিলে কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের আর উপায়াস্তর নেই।”*১ আধুনিক যুগের 
গতিগ্রকৃতির লঙ্গে এ সিদ্ধান্তের মৌলিক বিরোধ সহজেই লক্ষণীয় 

ব্দোস্তভান্তকাররূপে রামমোহনের মৌলিকতার দ্বিতীয় পরিচয় মায়াতত্ব ও 
বস্তজগৎ সম্পর্কে তাঁর ভাবনায়। অৈত-বেদাস্ত-মতাহ্সারে ত্রদ্মই একমান্ত 
সত্য, পারমাধিক দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ মিথ্যা। বন্ব-জগৎ সম্পর্কে যে গ্রতীতি 
আমাদের আছে তা মায়াপ্রস্থুত। অন্তরে ব্রশ্মজ্ঞানের উদয় হওয়! মাত্র এই 
মায়া বা অজ্জানের বিলুপ্তি ঘটে এবং মায়াজনিত জগৎ-গ্রতীতিও লোপ পায়। 

সে অবস্থায় জ্ঞাত! ও জ্ঞেয় এই ছুইয়ের পার্থক। সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়, একমাত্র 
নিপুণ নিধিশেষে ব্রদ্গই থাকেন- ব্রহ্ববিদ্ ব্রদ্মৈব ভর্বতি। এই মায়ার স্বরূপ 
নিয়ে আবহুমানকাল থেকে বৈদাস্তিকগণ অনেক আলোচনা! করেছেন। 

বিস্তারিতভাবে সে সবের অবতারণা না করে সংক্ষেপে বলা যায় অহৈত-বেদাস্ত 
মতে মায়া সংও নয় অসংও নয়- এব স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ কর! যায় না; 

স্বতরাঁং বর্ণনা করতে গেলে একে বলতে হুয় অনির্বচনীয়।৮ং মায়া-গ্রস্থত 
দেশকালকাধকারণগত এই পরিদৃশ্বমান জগৎ একটি অনিত্য ও অলীক প্রবাহ- 
মাত যা পূর্বেও ছিল না পরেও থাকবে না, কেবল মধ্যে কিছুকালের জন্য 
ব্যবহারের গোচর হয়েছে।”* কিন্তু জগতের এই সাময়িক গোচবীভৃতত্বও 
ভ্রম ছাঁড়। আর কিছু নয়, একমাত্র ত্রন্মজ্ঞানই এই ভ্রম নিরাশ করতে সমর্থ । 

তরন্ষকে অবলঘ্ন করে এই যে মায়াময় জগৎ-কল্পনা সাময়িকভাবে সতারপে 

প্রতিভাত হয় এই প্রক্রিয়া ত্রন্স্বরূপের কোনও বিকার ঘটায় না। ত্রন্ষকে এক, 
অদ্বিতীয় তত্ব রূপে স্বীকার করলে হট্টিবহস্যের ব্যাখ্যাম্বরূপ মায়ার স্তায় কোনও 
একটি ধারণাকেও স্বীকার করা! প্র্যয় অনিবার্ধ হয়ে পড়ে। অহৈত-বেদাস্তী 

হিমাবে রামমোহনকেও তাই মায়া-প্রত্যয়ে বিশ্বাসী হতে হয়েছে”. কিন্তু 
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আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এতে একটু অস্থবিধা! আছে। মার্ক 
বস্বগৎকে মিথা! ঘোষণ1 করে প্রাক্তন অ্বৈতিগণ বেদান্তরে বহুল পরিমাণে 
সংসারবিমুখ বৈরাগ্যশান্ত্রে পরিণত করেছিলেন। ক্রহ্ধ যদি একমাত্র নিত্য বস্ত 

হন ও ব্যবহারিক জীবনের ুখ, ছুঃখ, সমাজবন্ধন, কর্তব্যাকর্তবা যদি সবই 
ভ্রমাত্বক ভোদজ্ঞানপ্রস্থত হয়, তাহলে একমাত্র পুরুষার্থ দাড়ায় যথাশীত্্র এই মিথ্যা 

জগৎসংসারপাশ থেকে মুক্তিলাভ করে ব্রন্মে লীন হওয়া । অবশ্ঠ অদ্বৈতদৃষ্টিতে 
এই মানিক জগতেরও ব্যবহারিক যথার্থতা আছে। কিন্তু বামমোহনের পূর্বে 
কোনও অদ্বৈতিকেই সে যাথার্থোর এতটুকু মর্ধাদা দিতে দেখা ঘায় না_ত্রদ্মের 
সঙ্ষে তাকে তুলা জ্ঞান করা তো দুরের কথা। কিন্তু রামমোহন রেনেশীসের 
আদর্শে উদ্বুদ্ধ আধুনিক মানুষ, তাঁর দৃষ্টিতে জগৎসংসারের গুরুত্ব কিছুমাত্র 

কম নয়। স্ৃতরাং জগত্প্রতীতি মায়াজনিত হলেও একে অবজ্ঞা কর] তার 

পক্ষে সম্ভব ছিল না। টোলচতুণ্পাঠীতে অন্ত প্রাচীন পদ্ধতি অন্ধসাঁরে 

অদ্বৈত-বেদাস্তের অন্ুলন ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকলে মায়াবাদ যে সমাজের 
উপর অবাঞ্থনীয় গ্রভাব বিস্তার করতে পারে আমহাস্ট “কে লিখিত বিখ্যাত পত্রে 

এমন ইঙ্গিত তাঁকে করতে দেখা যায়। লোকশ্রেয়মাধন ধার জীবন-সাঁধনার 
মূলমন্ত্র তার পক্ষে এ আশঙ্কা! বিচিত্র নয়। কোন্ শান্ীয় নুত্রে তার পক্ষে 
মায়াবাদের সঙ্গে সামাজিক গ্রগতির সামঞস্ত বিধান সম্ভব হয়েছিল এ জিজ্ঞাসা 

স্বভাঁবত মনে উদ্দিত হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনার ছারা 
গ্রতিপন্ন করবার চেষ্টা কর! হয়েছে ভারতীয় শান্্রাদির মধ্যে তত্র রাম- 
মোহনের দীর্শনিক সিদ্বাস্ত ও ধর্মমতকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল ।৮* অন্তশাস্ত্রের 

আলোচ্য বিষয়কে প্রধানত ছুই ভাগ করা যায় ; ১. দর্শন ও ২, ক্রিয়!। তান্ত্রিক 
পূজা ও সাঁধনপদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে কতগুলি অর্থহীন ও বিশ্তুদ্ধ নীতিমার্গের 

পরিপন্থী আঁচার ও ক্রিয়ার সমষ্টি বলে মনে হলেও এগুলিই তনত্রশান্ত্র ও তন্তধর্মের 
সব নয়। তন্ত্রের একটি গভীর দীর্শনিক ভিত্তি আছে এবং সিদ্ধান্তগত ভাবে 
উক্ত দর্শনের সঙ্গে অছৈত-বেদাস্তের কোনও প্রভেদ নেই। কুলার্ণৰ তন্ত্রের একটি 
উক্ভিতেই তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে £ | 

ক্ষণং ব্রদ্ধাহমন্থীতি যঃ কুর্যাদাত্ম চিন্তনমূ। 
ম সর্ব, পাতকং হন্যাত্বমঃ হর্যোদয়ো যথা ॥৮৯ 

তত্ত্র্শনের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধ্যাপক হুরেন্্রনাথ দাশগুথ বলেন ; “0০ 
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বেদাস্তের মতো তত্্ও একটি তত্বকেই স্বীকার করেছে। বৈদাস্তিক একতত্ববাদী 

রামমোহনের নিকট ভাই এশান্্রযে বিশেষ আদরণীয় হবে তা স্বাভাবিক। 
এই প্রসঙ্গে যা বিশেষ পর্যালোচনার যোগা তা হল স্থির মুলে অন্তরদর্শনও 

মায়াশক্তির কার্ধকারিত্ব স্বীকার করেছে। কিন্তু অছৈত-বেদাস্ত-সম্ত মায়াবাদের 
সঙ্গে অন্্ব্যাখ্যাত মায়াভাবনার কিছু মৌলিক প্রভেদও লক্ষণীয়। প্রথমত 
অদ্বৈতিগণের ব্যাখ্যা মায়া ব্ন্মের রহচ্যময়ী স্থজনীপক্তি হলেও তা সংও নয় 
অসৎও নয়। কিন্তু তন্ত্রো্ত মায়াশক্তি নিতা, সৎ ও পরমাত্মস্বরূপেরই 
অংশবিশেষ । ব্দোস্তের মাঁয়িক জগৎ যেখানে পারমাথ্িক দৃষ্টিতে মিথ্যা, 
অজব্যাখ্যাত মায়াশভিপ্রস্থত জগৎ সেখানে নিত্য ও চিরস্তন। দ্বিতীয়ত 

বৈদাস্তিক মায়া ত্রন্স্বূপে আবোপিত শরক্তিরপে ক্পিত হলেও তা জড়শক্তি। 
কিন্তু তান্ত্রিক মায়া চিৎশক্তিরই রূপান্তর বা আবুত চিৎশক্তি। বস্তত তন্ত্র 

্রন্ম (শাক্ততন্ত্রের পরিভাষায় শিব) ও মায়াকে একই তত্বের স্থির ও 

চঞ্চল দুই প্রকাশ রূপে গণ্য কর! হয়েছে।৮» মায়া-সম্পকিত দৃষ্টিভঙ্গির এই 
মৌলিক পার্থক্যের জন্য বোদোস্ত ও তত্ত্রের মধ্যে বন্ুজগৎ সম্পর্কেও মনোভাবের 
পার্থক্য এসেছে। আদ্বৈত-বেদাস্ত মায়িক জগৎকে অলীক জ্ঞান করে স্বভারত 
'বৈরাগ্যের উপর জোর দিয়েছে; ত্র মায়াগ্রন্থত জগৎকে নিত্য ও লতা ধারণা 

করেছে ও মেই হেতু অনিবার্ধভাবেই এই দর্শনে এসেছে এক বঙিষ্ 
জীবনম্বীকৃতি। জনৈক তান্ত্রিক পণ্ডিতের ভাষায় £ “**'বৈদিক সাধকের ন্তায় 
তান্ত্রিক সাধকের সংসারে নরক দর্শন করিতে হয় না। বৈদিক সাধকগণ স্ত্রী, 

পুত্র, মিত্র, ভূত্য গরিজনময় সংসারের যে স্বণিত বীভৎস চিত্র অস্কিত করিয়াছেন 
তাহা। শুনিলে শ্বাভাবিক পুরুষেরও দ্বণার উদ্রেক হয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে 
তান্ত্রিক মাধকগণ সেই সংসারেই ব্রদ্ধানদ! তরঙ্গ দেখিয়া সংসারের কার্যকারণ 
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প্রক্রিয়াকেই গ্ত্যক্ষরূপে সাধনার সোপান পরম্পরা বলিয়া. দেখাইয়! 
দিতেছেন।”৯* ' অইৈতবাদী বৈদাস্তিক রূপে রামমোহন মায়াবাদকে দিদাস্তরপে 
গ্রহণ করলেও আধুনিক যুগোঁপঘোগী সমাজকল্যাণাদর্শের সঙ্গে তাকে সমন্বিত 

করবার সমন্তা তাঁর ছিল। টোলচতুষ্পাঠীতে প্রচলিত গ্রাচীন পদ্ধতির বোদাস্ত- 
চর্চায় এর কোনও সমাধান খুজে পাওয়াও সম্ভব ছিল না। আধুনিক 
জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন তার মতে অবশ্ত সর্বোত্বম প্রতিষেধক । কিন্তু মে, 

তো শাস্ত্রীয় সমাধান নয়। শ্ান্্ব্যাখ্যাতারপে শাস্ত্রীয় সমন্বয়ের প্রয়োজনও 

তার নিশ্চয় ছিল। তাঁর চিন্তায় তন্তরর্শনের গভীর প্রভাবের কথা স্মরণ 

রাখলে এমন অন্মান অবশ্তই কর] চলে যে অন্ত্প্রাত্ত মায়াবাদের অভিনব 

ব্যাখ্যা তীকে ব্রদ্ষের স্ঙ্িশক্কিরূপে মায়ার 'খণাত্বুক মিথ্যাত্ব অপেক্ষ 

তার স্বষ্টিশলতার উপর বেশি পরিমাণে জোর দিতে প্রণোদিত করেছিল। 
বৈদাস্তিক অৈতবাদকে ত্যাগ না করেও তিনি তান্ত্রিক শক্তিবাদের দ্বার তাকে 

বহুল পরিমাণে মাঞ্জিত ও যুগোপযোগী করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন । 
অছৈত-বেদান্তিরূপে রাঁমমোহনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ব্রঙ্োপাসনার প্রতি 

অনীম গুরুত্ব আরোঁপ। শংকরের মতে উপাস্ত-উপাঁসকের পরম্পর-সম্ব্ 

ভেদজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।*১ স্ৃতরাং মায়িক তেদ-জ্ঞানের জগৎ অতিক্রম 

করে জীব অভেদ ব্রশ্ষজ্ঞানের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ছলে আর উপাসনার প্রয়োজন 
থাকে না। কিন্তু রামমোহন শংকরের মতো! অছ্বৈতজ্ঞানভিত্তিক মুকতিকে 
সাধনার চরম লক্ষা বলে স্বীকার করে নিলেও খুব জোর দিয়েই বলেছেন ফে 

্রন্ষোপানাই চরম মুক্তিলাভের একমান্্র উপায় এবং মোক্ষপ্রাপ্তির পরেও 

উপাসনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না। ত্র্বনত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের 
দ্বাদশ সৃত্র 'আপ্রায়ণাত্ত্রাপি হি দুষ্টম এর বাখ্যাপ্রসক্ষে তার উ্জি ম্মরণীয় £ 

“মোক্ষ পর্যস্ত আত্মোপাসনা করিবেক, জীবন্মুক্ত হইলে পরেও ঈশ্বর উপাসনার 
ত্যাগ করিবেক না যেহেতু বেদে মুক্তি প্যস্ত এবং মুক্ত হইলেও উপাসনা! 
করিবেক এমত দেখিতেছি।”*২ এই স্ুত্রভাম্ত ছাড়া “গায়ন্ত্রীর অর্থ, 

(১৮১৮ ), “প্রার্থনাপত্র' (১৮২৩), 'গায়ত্তা ব্রন্মোপাসনাবিধানম্” (১৮২৭) 

'বরন্ধোপাসনা” (১৮২৮) 'অস্থ্ঠান' (১৮২৯ ) ক্ষিদ্রপত্রী শীর্ষক পুস্তিকাগুলিতেও 

রামমোহন ভার উপামন। সম্পফিত মতামত বিস্তারিতভাবে বুঝিয়েছেন। এই- 
সব আলোচনা থেকে দেখা! ঘায় তাঁর মতে উপাসনার ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুটি 
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অঙ্গ আছে। বাক্কিগত উপাঁপনাতে নিগুগ অন্ধের স্বয়পলক্ষণই অবলঙ্ষনীয়। 
স্ব়পচিস্তন সম্পর্কে তীর নিশি: “পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব ব্যান্ৃতি 

গায়ত্রী ও শ্রুতি স্থৃতি তগত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তাদ্থ ঘে পরমাত্মা তাহার চিন্তন 

করিবেন।” এই দূত্রে আরও বলা হয়েছে, “ইন্জিয়দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি 
'বোভ্যাসে ধত্ব করা এ উপাসনার আবশ্তক সাধন হয়।” * এই উপাঁসনার 

লক্ষা নির্ধিশেষ আত্মজ্ঞান লাভ এবং এর জন্য প্রয়োজন শম, দম, উপরতি। 

'তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ছয়টি সাধনসম্পদ্ 1৯৪ সমষ্টিগত বা! সামাজিক 
উপাসনা সম্পন্ন করতে হবে সগুণ ব্রদ্দের তটস্থ লক্ষণ অনুশীলনের মাধ্যমে £ 

“পরযেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে তাহাকে আপনার আয়ুব এবং 

দেহের আর সমূদ্বায় দৌভাগোর কারণ জানিয়া সর্বাস্তকরণে শ্রদ্ধ। ও গ্রীতি- 
পূর্বক তাহার নানাবিধ স্ৃষ্টিরপ লক্ষণের দ্বার! তাহার চিন্তন এবং তাহাকে, 
ফলাফলের দাতা৷ এবং শুভাশুভের শিয়ন্তা জানিয়া সর্বদা তাহার সমীহা করা 

অর্থাৎ এই অনুভব সর্বদা কর্তবা যে যাহা করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি 

তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি।”১৫ 
ব্রন্মোপাকের লোকবাবহারের মান কী হবে এ বিষয়েও রামমোহনের নির্দেশ 

হুপগষ্ট। আয্মোপাঁসক ও আত্মজ্ঞানী ভুলতে পারেন না তিনি সামাঞ্জিক জীব । 
সুতরাং যুক্তি ও গ্যায়সম্মত লোকবাবহাঁর তাঁর অবশ্য কর্তবা £ “বশিষ্ঠ, পরাঁশর, 
সনৎকুমার, বাস, জনক ইত্যাদি ্রদ্ধনিষ্ঠ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন 
আর রাজনীতি এবং গৃহস্ববাবহার করিয়াছিলেন ইহা! যোগবাশিষ্ঠ ও মহা- 
ভারভাদি গ্রন্থে ম্পষ্টই আছে। ভগবান কৃষ্ণ'অন্ভুন যে গৃহস্থ তাহাকে ত্রন্ষবিষ্যা- 

স্বরপ গীতার ছারা ত্রহ্ষজ্জান দিয়াছিলেন এবং অজু'নও ব্রন্ষজানপ্রাপ্ত হইয়া 
লৌকিক জ্ঞানশূন্য ন! হইয়া বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাঁজ্যাদি সম্পন্ন করিয়া" 
ছিপ্পেন”১* অপর পক্ষে সামাজিক উপাসকগণের সম্পর্কে রামমোহনের ছুটি 
'অন্থশাসন : ১. লকল ধর্মসম্পরদায়ের প্রতি ভ্রাতৃভাবে প্রীতিপূর্ণ আচরণ কর্তব্য 3৯৭ 
২. 'অপরে আমাদের সহিত যেরূপ বাৰহার করিলে আমাদের তুষ্টির কারণ হয় 

লেইরূপ বাবার আমরা অপরের সহিত করিব আর, অন্তে যেনধপ ব্যবহার 
করিলে আমাদের অতুষ্ি হয় সেরূপ ব্যবহার আমরা অন্যের সহিত কদাপি 
করিব ন11”** মনে রাখতে হবে রাঁমমোহনের দৃিতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
উপামন! পরম্পরের পরিপূরক, একটিকে ছাড়া অন্যটি অসপ্পূর্ণ। মামাছিক 
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উপাসন! হ্ৈতভূমির অন্তর্গত, এর মধো ভক্তি ও অহুযাগের বিশিষ্ট স্থান আছে 
কিন্ত বাক্িগত ঘআত্মোপাসনা বা সাধনের লক্ষা অধৈত ত্রশ্জ্ঞান। তটঙ্থ 
লক্ষণের দ্বারা সম্পন্ন সামাজিক নগুণ উপানন! প্রথমাধিকারীর জন্য; ডা! 
অধৈত ত্রহ্মজ্ঞান লাভের গ্রেপ্তাতির জন্য প্রয়োজন ।৯*ক এইভাবে রামমোহন 

তাঁর উপাসনার ধারণায় ছৈতাত্বৈতক্রমকে স্বীকৃতি দিয়েছেন । এই পরিপ্রেক্ষিতে 
ভাস্কর ও মধ্ব-্পদত্ত ৩.৩.৪. সংখাক ক্রদ্ষস্ত্র 'সলিলবচ্চ তনিয়মঃ রামমোহন 

নিজ ভাস্ব-গ্ন্থে কেন গ্রহণ করেছিলেন তা হয়তে! কিছুটা বোঝা যায়। এর 

ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'সমূদ্বেতে যেমন কল ( জল ) প্রবেশ করে সেইরূপ সকল 
উপামনার তাৎপর্ধ ঈশ্বরে হয়।”* উপাসনার এই ক্রমদ্বয়ের সন্তোষজনক 
বাখায় স্ত্রটি তার সহায়ক হয়েছিল। এই আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখা গেল 

উপাসনাতত্বের ব্যাথায় রামমোহন শংকরমত হতে বনু দুরে সরে এসেছেন। 

বাক্তিগত ও সামাজিক উপাসনার ক্রমদ্য়কে মিলিয়ে তিনি জ্ঞান-ভক্তির 

সমগযগ্বাপনেরও প্রয়াস পেয়েছেন । এদেশের শংকরের পরবত্তণা অদৈতবাদী 

বেদাস্তাচার্ষগণের মধো এমন সমন্বয়ের আভাদ কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা 

গিয়েছে। শ্রধর শ্বামী তার বিষুপুরাণ, গীতা ও ভাগবতের উপর স্থুবিখ্যাত 

টাকাত্রয়ে শংকরের সমস্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করেও বলেছেন ভক্তিই অদৈত- 
মুক্তিলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। স্বয়ং চৈতনাদেবের গুরুপবম্পরায় মাধবেন্্ 
পুরী, ঈশ্বর পুরী, এবং কেশব ভারতীও এই প্রকার ভক্তিবাদী শংকরপন্থী 
ছিলেন এমন কথ! মনে করবার কারণ আছে। এ ছাড়া চতুর্শ শতকে 

বিষ্যাবণ্য, যোঁড়শ শতকে মধুদ্দন সবন্থতী প্রভৃতি স্বপ্রসিদ্ধ অত্বৈতিগণও 
উপাসনা ও ভক্তিকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছিলেন । বিষ্ারণোর মত যেন বাম- 

মোহনেরই প্রতিধ্বনি : “উপাননার সামর্থাবশত মুক্তির কারণ জান উৎপন্ন 
হয়; অতএব জ্ঞান বাতীত মুক্তিয় আর উপায়াস্তর নেই, শাস্ত্রের এই উক্তির সঙ্গে 
উপাসনার কোনও বিরোধ নেই ।”১** রামমোহনের শান্্ালোচনামুলক গ্রন্থ গুলি 

অনুশীলন করলে এই গ্রতীতিও জন্মায় যে তাকে এ বিষয়েও প্রভাবিত করেছিল 
ভারতীয় অতবশাস্্।০১ কিন্তু উপাসনা-তত্বে রামমোহনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 
্বাতশ্রা সর্বপ্রকার প্রতীক-বর্জনে | প্রতীকে আত্মদৃষ্টি না করবার প্রেরণ! 
তিনি শংকরের নিকট পেয়েছিলেন একথা! পূর্বেই বলা হয়েছে। অপর পক্ষে 
অধৈতবেদাস্তই হোক বা তন্ই হোক, প্রচলিত প্রতিমাপৃজাকে কেউ বর্জন 
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করে নি। এমন কি, একতত্ববাদী শংকর পর্যস্ত এ জাতীয় পৃজার্চনাকে গুরুতত 

ন] দিলেও সেগুলির ব্যবহানিক যথার্থতা অস্বীকার করত্তে চান নি। রামমোহন 
কিন্তু এখানে অধিকতর একনিষ্ঠ । তর্কের খাতিরে পুরাণ-তন্ত্-প্রোক্ত প্রতিমা- 

পৃজাকে নিয়াধিকারিগণের জন্য প্রদত্ত বিধান বলে স্বীকার করে নিলেও তিনি 
ম্প্ট দেখিয়েছেন, প্রচলিত গ্রতিমাবদ্ধ দেবোপাসনায় দেবদেবীতে ঈশ্বরভাব 
আরোপ করবার পরিরর্তে উপাসকগণ সর্বপ্রকার তামসিক মাস্ধীভাঁবের 
আরোঁপই সর্বত্র করে থাকেন। হিন্দুপমাজের প্রচলিত উপাসনাবিধিতে 

নামরপে ব্রন্মের আরোপের পরিবর্তে ব্রন্ধে নামরূপারোপেরই প্রাধানা। ১০১ক 
হুতরাঁং যা নামে প্রতীকোপাসন! তা পরিণামে হয়ে দাড়িয়েছে স্ুল জড়োপাসন| । 
ঈশোপনিষদের ইংরেজি অন্থ্বাদের ভূমিকায় তিনি এর সামাজিক ও নৈতিক 
কুফল সম্পর্কে অতি নিপুণ ও বিস্তারিত আলোচন! করেছেন ।১*১ স্থতরাং তার 
পরিকল্পিত নিগুণ আত্মোপাসনা ও অগ্ুণ সামাজিক উপাসনা উভয়ই 

অনিবার্ধভাবে এই জাতীয় প্রতীকের সর্বসংশ্রববঞ্জিত। মৃত্াপয় বিষ্যালঙ্কারের 
সঙ্গে বিচারে তাঁর অন্যতম বক্তবা ছিল, সগ্ডণ উপাসনার অর্থ সাকার উপাসনা 
নয়।১০২ সর্বশেষে বলা যায় সামাজিক উপাসনার কেন্ত্র ব্রাঙ্মমমাজ বা 

্রশ্ধসভাকে তিনি যে সর্বমস্্রদায়ের মিলনভূমিরূপে কল্পনা করেছিলেন এ 
ছিল তাঁর সম্পূর্ণ মৌলিক দৃর্টি। এমন স্বপ্ন দেখা প্রাচীন বেদাস্তাচার্ধগণের 
সাধ্যাতীত ছিল। 

বোদাস্তব্যাখাতারপে রামমোহনের চতুর্থ ও শেষ বৈশিষ্ট্য সমাজকল্যাণের 

আদর্শের সঙ্গে ব্রহ্মবাদের সামগ্তরশ্তবিধান করা। এই সমাজমুখীন দৃষ্টি তিনি 

লাভ করেছিলেন মৃখ্যত আধুনিক পাশ্চাতা জ্ঞানবিজ্ঞানের মাধ্যমে এ কথা 
সর্বথা স্বীকার্ষ। গ্রীষ্টধর্মের জনসেবা ও মানবগ্লীতির আদর্শও তার সামনে সে 

যুগে খুব বড় হয়েই দেখা দিয়েছিল । মরমী ফাঁস কবি সাদির যে বাণীটি তাঁর 
অতি প্রিয় ছিল তা এইঃ “মানবসেবাই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসন11” এই 
মানৰিকতাবাদের মনোভাব তার ব্দাস্তবাঁখাতেও প্রতিফলিত হতে দেখা! ঘাঁয়। 

ক্ষসথত্রের অন্তর্গত 'পরেণ চ শবসা তাদ্িধাং ত্যস্থাতবন্ধঃ' ( ৩.৩.৫৩ ) সুত্রটির 
ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন : “পরমেশ্বর এবং তীহার জনের সহিত অনুবন্ধ অর্থাৎ 

গ্রীতি আর তাত্ধিধয অর্থাৎ প্রীতান্তকুল বাপার এই ছুই মুখ্য উপাসনা হয়।”৯০ 
ঈশবরগ্রীতিকে “বাক্তিস্তরে আবদ্ধ না রেখে তার ষ্ট সর্বপ্রাণীর মধো সম্প্রসারিত 
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কবে দেওয়া এবং এই প্রেমের ছারা লোকবাবহারকে নিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশের 

মধোই লোকসেবার আদর্শটি রূপ পেয়েছে। মার্বতৌম গ্রীতি দ্বারা উহ্ ্ধ মানব- 
কল্যাণের এই আদর্শ নৃতন যুগের নৃতন মন্তর। এই উত্তরাধিকার রামমোহন 
বেখে গিয়েছিলেন তার ভবিষদ্বংশীয়গণের জন্ত। পরবর্তী এক শতাবীরও 

অধিক কাল এই সেবাদর্শ নান] রূপে আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে 
ঈম্দ্ধ করেছে। মহধি দেবেন্দ্রনাথ রচিত ্রাঙ্মধর্মের বী্জমন্ত্র “তন্মিন্ গ্রতিভ্তসয 
প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব” ( ঈশ্বরে গ্রীতি ও তীর প্রিয়কার্যমাধনই তার 
উপাসন। ) বা স্বামী বিবেকানন্দের “জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন মেবিছে 

ঈশ্বর”__ উক্ত মূল বাঁণীরই বিভিগ্ন রূপ । লাধারণ মানুষের প্রতি এই অন্থ্রাগকে 
রামমোহন নানা স্থানে 'প্রীতি' 'ন্বেহ'১*" দিয়া'১০৬ ইত্যাদি নামে অভিহিত 
করেছেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা এই যে তিনি তার শান্ত্রবিচারমূলক প্রথম 

রন্থেই (১৮১৫) এই গ্রত্যয়টিকে তার বৈদাস্তিক ততবসিদ্ধান্তের অঙ্গীতৃত করে 
নিয়েছিলেন । এ বাখা। অনন্ত । এই উদার মানবগ্রীতির মন্ত্রে কোনও 

প্রাক্তন বোাস্তভায্তকারই দীক্ষিত ছিলেন না। শংকর বা অন্য (কানও 

ব্যাখ্যাতাই আলোচ্য স্থত্রের এমন অর্থ করেন নি। 

ব্দোস্তভাম্তকার ও বৈদাস্তিক রূপে রামমোহনকে মূল্যায়নের যে প্রচেষ্টা 

করা গেল তাতে সম্ভবত প্রমাণিত হচ্ছে যে তিনি ভারতবর্ষের এতিহৃগত ধারার 

শেষ ব্যোস্ততাস্তকার ও সেই সঙ্গে আধুনিক কালে এদেশে বৈদাস্তিক চিন্তাধারার 

যুগোপযোগী নবরূপায়ণের অগ্রদূত। পূর্বেকার অতি ক্ষীণ বেদাস্তচর্চার ধারাকে 

গপ্ডিবদ্ধ বক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে একক সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি প্রবল 

শ্রোতশ্থিনীতে পরিণত কবেন। আচার্য শংকরের পরম ভক্ত হয়েও তিনি তার 

অন্ধ অন্ুমারী নন। অদ্বৈত ত্রদ্ষতত্বকে তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্ত প্রাচীন 

পদ্ধতির শিক্ষায় এ তত্ব যে সর্বদ| সামাজিক গ্রগতির উপযোগী হয় না! এ সম্পর্কে 
তিনি সম্পূর্ণ মচেতন। তাই নৃতন পদ্ধতিতে পাশ্চাত জ্ঞানবিজ্ঞান ও তুলনামূলক 

ধর্মতত্বের সঙ্গে সমন্বিত করে বেদাস্ত অধাপনার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
নৃতন শিক্ষায়তন। গৃহী, লঙ্গ্যাপী সকলের জন্য নিধিচারে ব্রহবজ্ভানের অধিকার 
উন্মুক্ত করে লামাঁজিক জীবনে বেদাস্তকে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনিই অগ্রণী | 
বেদান্তের ব্রদ্ধবাদকে আশ্রয় করে উদার অসাস্টরদায়িক নিরাকার উপাঁদনা- 
পদ্ধতির অষ্ঠাও রামমোহন যার মধ্যে বাকিগত ও সামাদ্িক উভয় উপামনারই 
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করমাহঘারে স্থান আছে। সর্বোপরি মানবগ্রেম ও সেবাধর্মকে ব্রদ্ষবাদের 
অন্ততূরক্তি করে তিনি উনবিংশ শতাবীর নব মানবিকভাবাদের ভিত্তিও স্থাপন 
করেছেন বোাস্ত-ীর্শনে যা কোনিও প্রাক্তন আচার্ষের ত্বাধা সম্ভব হয় নি। 

বৈদবাস্তিক হিসাবে তার এই কীন্তিসমূহের কথা শ্মরণে রাখলে বোঝা সহজ হয় 
কেন তাঁর সমকালীন প্রাচ্যবিষ্াবিশারদ সংস্কজজ্ঞ হোরেস হেমান উইলসন 
ভীকে তাঁর সময়কার অদ্বিতীয় বেদাস্তজ্জ জেনে শংকরাচার্যের কালনিরণয়ের প্রশ্নে 

সমকালীন প্রাচীনপনস্থী দেশীয় পণ্ডিতগণকে উপেক্ষা করে তাঁর শরণাপন্ন 

হয়েছিলেন ;৯*৭ আর কেনই ব! তার মৃত্যুর পর, “সমাচার-দর্পণ' পত্রিকা-যা 
তাঁর জীবদ্দশায় তার প্রতি সর্বদা প্রসন্ন ছিল না--১ মার্চ) ১৮৩৪ সংখ্যায় এক 

'শোক-গাথা প্রকাশ করে লিখেছিল £ 

“ব্দোস্তশান্ত্রের অস্ত নিতাস্ত এবার । 

স্তব্ধ হইয়া! শবশান্ত্ব করে হাহাকার ৪৮১০৮ 

প্রমাণপঞ্জী 

১. বিভিন্ন যুগে রচিত এই সাণ্্রদায়িক বেদাস্তভ।স্তগুলির তালিক! সম্পর্কে ড্রটব্য 

থ. মি. 5009008154১ 0960108 ০ 0611610%5 771610106০1 1100165 0319705 1990, 

0. 287; 5. 980088181)0680) 7198 01017725806 1900005 11960, 0. গ্রা। যে 

ধর্মস্রদায়গুলির নিবন্ব বেদাস্তভায্ত ছিল ন! ঠার! ক্রমশ অপাঙ.কেয় হয়ে দুর্বল হয়ে পদ্ধেদ 

ও অবলুপ্তিয পথে যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! বায় স্্রমায়গুলির মধ্যে বার! বেদাস্তভার 

রচনা! করেন নি তারাও প্রয়োজনমত নিজ নিজ মতের বৈদাস্তিক বাধ্য! দিতে পল্চাৎপদ 

ছিলেন না। এর অন্ততম উদাহরণ অধূনালুপ্ত সূর্ধোপাসক সৌর সম্পর্নায়। এদের কোনও 
স্বতন্ত্র ব্যোস্তভাস্ব ছিল বলে জান] নেই। কিন্তু অ|ননাগিরি প্রণীত 'শংকরবিজয়? গ্রন্থের 

অয়োদশ প্রকরণে বধিত শংককাচার্মের সঙ্গে সৌকগণের ব্চারপ্রসঙ্গে সৌরগণকে বেদাত্তমত 
প্রকাশ করতে দেখা যায়। পূর্বপক্ষে ভাদের মুখ দিয়ে বলামে! হয়েছে £ *সূর্ঘই পরসাত্ম! ও 
জগৎকারণ।""*আমর! হৃরধের সর্বস্বত্ব ও পরর্ন্ধত্ব প্রতিপাদন করে থাকি” (“দূর্ধ এব পরমান্মা 

্বগুৎকারণং বর্ততে ।...আত্যাং হি সূর্য সরবাস্বং অতৈষ চ পররন্ত্ং প্রতিপা্দিতং ভবড়ি'- 

“শংকরবিজয়', জয়নারায়খ তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত সংদ্করণ,। কলিকাতা, ১৮৬৮) পৃ. ৯৪)। 

'গোঁড়ীয় বৈফব সন্প্রগায় নিব বেছাস্তভান্জের অভাবে দীর্ঘকাল সর্বভারতীয় বৈফবসমাজে পুর্ণ 
নর্ধাদ। পান নি। অষ্টাদশ শতাষীতে বলদেব বিভ্তাভূষণ র্গমূত্রের গোবিলভান় রচনা! করে 

১৩৬৭ 



এই অভাব দুর করেন । জষ্টবা ৪. ঢু. 0. 19015 [10109 ০104 ০1084567400 
27৫ 8996767 ঠ) 88176] ( 15 6. ) 0519065, 194, 2. 1? 

ই, দ্বত হীয়েন্রনাধ দত কর্তৃক ভার 19815750580 ৪ চ52500186 প্রবন্ধে 

উদ্ধৃত | উষ্টবা 1586 70704004061 0158015 81:6045য মি ৪20০০) 21570989১62, 

1941 0, ৪] 

৩,774 74086 01 11096) 17016) 78815 28001901002) 2০7 08019082 

(0070006000758100 ড010706, 0816068) 1986, 8826 21) 0,169 

৪, চন্দ্রশেখর দেব, 4362010150600088 ০1 8800000002০.) তত্ববোধিনী গ্রিক, 

অগ্রহায়ণ ১৭৯৪ শক, পৃ. ১৩৯-৪০ 

৫, (0201166 0, 469 

৬, ব্রজেভ্রনাথ বঙলদযোপাধ্যায়, রামমোহন রায় (আহছিতা-সাধক চরিতমাল] ১৬) 

পঞ্চম সংহ্গরণ, পৃ ৬৩ 

৭, 001166, 0, 60 

৮, 106 

৯,190. 00. 488-9) আমহাস্টকে লিধিত রামমোহনের শিক্ষাবিষয়ক পত্রধানি 

পাশ্চাত্য শিক্ষাসম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির মৃচকরূপে কীতিত হয়েছে। কিন্তু এই পত্রে দেশে 
সংস্কৃত-শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রার়ণ বিষয়ে তিনি ইঙ্গিতে যে সৃচিন্তিত প্রস্তাব করেছিলেন 

ডায় শিক্ষা-চিত্তার আলোচনা প্রসঙ্গে তা বিশেষ উল্লিখিত হতে দেখ! যায় না। একসময়ে' 

দেশের টোল-চতুষ্পাঠীলমূহের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজ! তূম্বামী প্রভৃতি সমাজের বিত্বশালী 
সম্গ্রদায়। আধুনিক যুগে ধীরে ধীরে এই সমর্থন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কিন্তু তার পরিবর্তে 
শাসক-সপ্প্রদায় যেটুকু সাহাঘা দিতে অগ্রসর হলেন ত1 নিতাগ্ত অকিফিৎকর। ফলে 
সংস্কৃতচর্চার এই প্রকৃত প্রাপকেন্ত্রগুলির শক্তি প্রায় নিঃশেধিত ও হব হব বিভায় বাৎপর 

পঞ্ডিতমপ্প্রদায়ও অবলত্ির পথে। রামমোহন-প্রস্তাষিত পথে যথাসময়ে সরকারের সংস্কৃত- 

শিক্ষার্মীতি নির্ধারিত হলে প্রাচীন সংহবত-শিক্ষাপদ্ধতির ও সংশ্কৃতচর্চার এ ছুরবন্থ! হত ন]। 

নাক্প্রতিক কালের সংস্কত-গবেষকগণের মধ্যে এ-সম্পর্কে রামমোহনকে কৃতজ্ঞতাভরে শরণ" 

করেছেন সম্ভবত একমাত্র প্ডিত দীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য । ভষ্টবা ্বজে নব্স্তায়চর” বাঙালীর' 

সারযত অব্যান, গ্রথম ভাগ) কলিকাতা, ১৬৫৮, পৃ. ৩১৬, পাদটাক ৭ 

১০, 001196. 0, 1891 আশ্চর্যের বিষয় ভ্রজেল্্রনাথ বলোযাপাধ্াযায় তীর 'রামমোহম 

রায়! (সাহিতা-সাধক-চরিতমালা ) গ্রন্থে কুত্রাপি রামমোহন কতৃক এই ব্দোশ্ত-বিভ্ভালয়- 

স্থাপন-প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন নি। সাধারণভাবে বর্তমানে বার রামমোহনের শিক্ষাসংক্কার- 

নীতির আলোচন! কয়ে ধাফেন তাদের অধিকাংশ পাশ্াতা শিক্ষাবিত্তার-কল্পে যামমোহদের 

চিত্ত! ও কৃাঁর্যাধালীর উল্লেখ করলেও তায় যেযোস্ত-বিভালয় সম্পর্কে নীরব । 
১১, ভারতপধিক রামমেখহন রায়, তষীশ্র-পতবাধিকী সংদ্করণ, বিশ্বভারতী, ১৩৬৬ 

খন গ্ 

১৬৩৮ 



১২, ভা, দাত:৫, 4১০04 0 014৫ ডা178065, 88080) 00 7101765 ০ 1% 

1707400$, ০1. হ 8508190 80788100 191589, 86:8700016) 1811 0. 198 

১৩, 1৮৫) 2. 199 

১৪, 10৫) %. 889 

১৫, সংক্ষিপ্ত 'ধিবরণণ নামটি থেকে সঠিক অনুমান করা কঠিন। কোন্ এ্রন্থটির উল্লেখ 
এখানে অভিগ্রেত। এই প্রসঙ্গে নৃসিংহাশ্রম মুমি প্রণীত 'প্ঞ্চপাদিকা'র টীকা 'বিবরপত্তাৰ- 
প্রকাশিকা। শীর্ঘক গরস্থধানির নামও মনে পড়ে। 

১৬, ঘা. ভাত, & 168) ০0] 06 21309, 10164810916, 070 14190101019 0014৫ 

130005 (86900 ০11০০ ), ০1. ]। 86%02926, 1818, 0809: ঘা (01626 

01686089656 01 116570108 8000108 606 178709005)? 590৮05 ]] (00118888 )। 00, 

&8৪-94। 
১৭, ভা11]150 40510, 86015 ০0) 116 56216 0) 1004228101) 2) 378৫1 (1835 

070 1838 ) 6৫. &. 98৪9 0015675165 01 08108865) 194]. 20, 16-99, ৮081, 61- 

&৪, 70-78, 16-89, ৪৮-৪6, 99, 96.96, 108.04, 106.07, 119-1£, 119-99, 166-84, 

259-1? 

১৮. 10৫ 00, 180-81 

১৯, 10006890097 808610) 076 275009, 41011871065) 20047) ০7৫ 

91903600507 74561) 11016 5০] [1 (1000 009) 1898) 0. 718 

২০, 161৫, ০]. [11 1.০2000, 1898, 77. 193, 805 

২১ ব্রঞজেন্্রনাথ বন্দযোপাধ্]ায়, কলিকাতা! সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস। শ্রথম খণ্ড? 

১৮২৪-১৮৫৮) কলিকাতা) ১৩৫৫) পৃ, ২২-২৪, ৪০ 

২২. ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মৃত্যুগ্তয় বিস্তালঙ্কার বাগবাজারে অবস্থিত তার 

নিজ চতুম্পাঠীতে বেদাত্তাদি শাস্তের অধ্যাপন! করতেন । অষব্য--মৃতাঞয় বিদ্যালম্কার।, 
সাহিত্য-সাধক-চরিতম[লা, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৫২, পৃ. ২৬-২৭। কিন্তু সমকালীন সান্ষা থেকে 

জান! যায় মৃত্বাপ্তর় চতুপ|ঠীত ম্যায় ও শ্বতির অধ্যাপনা করতেন, বেদাত্তের অয়। 
জ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট, মিশনের পাদ্রী ওয়ার্ড তার পূর্বোক্ত এশ্থের দ্বিতীয় সংস্করণে লিখেছেন 
কলিকাতার তদানীস্তন টোল-চতৃষ্পাঠীগুলিতে প্রধানত স্তায় ও স্মৃতি শান্রস্থয় পড়ানে! হত 
এবং এই ভ্তায় ও স্মৃতির অধ্যাপকগণের মধ্যে মৃতাঞ্জয় অগ্কতম ছিলেম। তার বাগবাজ্ঞারের 

চতুষ্সাঠীতে ১৫ জন ছাত্র অধায়ন করত (009 191195%108 810008 6৮৩ ০011886 ৪6 

10800 10 08199868 80৫ 17) 6006886 06 20570 810 81021665 808880৪ ৪ 

02109610917 65086 2.42৮০0]থথ ঘ1450190জ5 01 9580888781560 419805 

সা, 9/8:৫. & 15 006 70409, 110600/5) 01601500085 ০ 08 22777005 

8৬০০৫ 284, 01], 8:87০7০৩) 1818 ঢ, 893-99) হ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট, মিশনের 

াজকগণ মৃতাঞ্জয়কে তমিষ্ঠভাধে জানতেন-_তাই ওয়ার্ডের উক্তি মিখ্যা হবার কোনও কারণ 

১৩) 



নেই। সৃতরাং দেখা যাচ্ছে, মৃত্াঙ্জয় সমকালীন কলিকাতায় অন্তান্ত পঙিতগণের মতে! 
ভায় ওশ্মতির অধ্যাপনাই করেছেন । ব্যোত্তের সঙ্গে কিছু পরিচয় খাকলেও তিনি যে কাচ 

যেধাস্তের অধাপক ছিলেন এ বিষয়ে প্রমাণ1ভাব। 

২৩, 'কবিতাকারের সহিত বিচার,_ এস্থাংলী-৯, পৃ. ৬৮ 'ঈশোপনিষত'এর তৃমিকার 

"অনুষ্ঠান! অংশেও রামমোহনকে এই ধলে আক্ষেপ করতে দেখা যায়, বিরোধীপক্ষ তায় 

বেগবাস্তের বাংল! ভাস্তকে অশান্্ীয় আধুনিক মত আখ্যা! দিয়ে পাঠকগণকে তার অনুশীলন 

থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করছেন--তষ্টব্য 'ঈশোপনিষৎ গ্রস্থাধলী ১ পৃ. ২০৪ 
২৩, (ক). £পাহগুগীড়ন।-এ্রন্থাবলী ৬, পৃ. ৫৯ । “পথ্য প্রদান, গ্রন্থা বলী ৬, পৃ. ১৪১ 

২৪. “বেদান্তচক্্িকা।, গ্রন্থাধলী ১, পৃ ১৩১ 

২৫, তদেব। পৃ. ১৫২ 

২৮, “কবিতাকারের সহিত বিচারঃ।গ্রস্থাবলী ২, পৃ, ৭১ 
৭, 001186, 00, ৪-9 

২৮, 00186, 0০, 1416,419 । এলাহাবাদ কেন্জীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত 'যেনারম 

কমিশনার দফ তর'এর 11180611805099 1555086 [8০০৫8-এ ১৮০৩ খ্রীষ্টাবের মার্চও এপ্রিল, 

মে,ভুন, জুলাই মাসের কর্মরত কর্মচারিগণের তালিকায় রামমোহন রায়ের নান উল্লিখিত 

জআাছে। শিকাগো! বিশ্ববিভভালয়ের ইতিছাসাধ্যাপক শ্রী্টিফেন, এন, হে. অনুষ্রহপূর্বক এই 
তথ্যটি বর্তমান লেখককে জানিয়েছেন। অবস্ এই উল্লেখ খুব শ্পষ্ট না হলেও ১৮০৩ টার 

কোনও সময়ে যে রামমোহন কাণীর লরকারী রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারী ছিলেন এতে তা 

প্রমাণিত হয়। ১৮০৫ হ্রী্টাবে রামমোহন সিভিলিয়ান জন ডিগবির অধ্থীনে কর্মগ্রহণ করেন 
ও যথাক্রমে তার সঙ্গে রামগড়, যশোর, ভাগলপুর ও রংপুরে অবস্থান করেন। এর মধ্যে 

ভার রংপুর-প্রধাস (১৮*৯-১৮১৫) দীর্ঘতম । ১৯৮০৩ থেকে ১৮০৫ তার গতিবিধি সম্পর্কে 

আমাদের জ্ঞান খুব পট নয়। এই সময়ের মধ্যে পুনর্বার কাদী-গতায়াতের সম্ভ/বন| 
একেবায়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় ন|। ব্রজজেম্রদাথ বঙ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, 

রামমোহনের সংঘ্ুত শাস্ত্রে অধিকার বুল পরিমাণে ভার গুরুত্থানীয় অন্তর নল্কৃমার 

বিভ্ভালঙ্কার বা হুরিছ্রানন ভীর্ঘামী কুলাবধূতের নিকট প্রাণ্ড শিক্ষার ফল। চোদা বৎসর 
ধয়সে নিজগ্রাম রাধনগরে রামমোহম এ র সঙ্গে পরিচিত হন (রামমোহন রায়, সাহিত্য 

সাধকশ্ত্বিতমালা। পৃ. ১৩)। আজীবন রামমোহন একে অসীম শ্রদ্ধ। ও এর নিকট 

পান্ত্রাধাযম করে এসেছেন। সর্যাসজীবলে হরিহরানদাও কাণীবাসী হয়েছিলেন। যদিও 

রংপুরে ও কলিকাতায় ইনি রামমোহনের সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। হরিহ্রানলের 

বিশেষ বাৎপত্তি ছিল ভার এবং তত্রশান্ত্রয়ে। রামমোহন তার নিকট বিশেষভাবে 

তত্ত্রশান্্রই অধ্যনন করেছিলেন । ইনি ফেরামমোহুনের বেধাস্তের আচার্য ছিলেন এমন 

প্রমাণ মেউ। (জষ্টধা 0০116, 09, 101-091 নগেলনাথ পৃ. ৭০৬-০৮। ভজেন্রমাথ 

ধলগোোপাধ্যায়, রামচন্ত্র বিভ্ভাধাগসীশ, ছ্রিহরালল ভীরন্বামী, সাহিত্য-সাথকশ-্চয়িতমালা, 
ছিভীয় লংখ্ষরথ। পৃ, ৬১০৩২ )। রান 
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২৯ রামমোহন রচিত ও প্রকাশিত "গীতার পতানুবাদ বর্তীনানে যে পাওয়া যায় ন ও) 

অত্যন্ত দুঃখের বিষহ। বেতাস্তের স্থৃতিগ্রস্থান 'গীতা*র হর্ীর্ঘ সম্পর্কে ঠার ব্তবাকীছিল 

তা জানতে শ্বভাবত কৌতুহল হয়। ১৮২৯ শ্রী্টানে প্রকাশিত ভার 'সহমরণ বিষ এ 
তিনি ব্ব্ৃত গীতানুবাদের উল্লেখ করেছেন ; “'লহুমরণাদিরূপ কাম্য কর্মের নিলা! ও নিষেধের 

ভুরি প্রমাণ গীতাদি শান্তর দেশীপ্যমান রহিয়াছে তাহার কিঞিৎ আমাদের প্রঝাণিত 

ভগবন্গীতার কতিপয় প্লোকে ব্যক্ত আছে...” (প্রস্থাবলী ৩, পৃ. ৫৬)। মনীষী রাজেগ্রালাল 
দিত ১৮৫৮ তীষ্টাধে ভাগবত পুরাণ, একাদশ দ্বদ্ধের এক বঙ্গানুধাদের আলোচদা-প্রসঙ্গ 
রামমোহন-কৃত গীতা-অনুবাদের অকুষ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন (বিবিধার্ধ-সংখ্রহ, আধাঢ 

১৭৮* শক, পৃ. ৭২)। আরও ভষ্টবা, ব্রজেম্রনাধ বঙ্দোপাধ্যায়। রামমোহন রায় ( সাহিতা" 

লাধকণ্চঠিতমাল! ) পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ৯৬-৯৭। 'গীতা'কে রামমোহন সর্বশান্ত্রগার জান 

করতেন (ভষ্টব্য *.""এবং লকল গ্মতি, পুরাণ, ইতিহাসের সার যে ভগবদূগীত| তাহাতে 
লিখিতেছেন..”, স্মরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের ঈগ্বাদ। ১৮১৮, গ্রন্থাবলী ৩, পৃ. ৭)। 

এবং অনেক সময়ে বন্ধুদের বলতেন, ''গীতার কথ! শুনেন! যে, তার কথ! শীঁনযে কে!" 

(নগেশ্রদাধ, পৃ, ৩৪৬)। আমাদের নবজাগরণের চিন্তাধারার সঙ্গে ভগব্দ্গীতার সঙ্গর্ক 

অতি ঘনি্। বন্ধিমচন্রী, টিলক, অরবিল, গান্ধীজি প্রভৃতির গীতাভান্ই তার প্রমাণ। 

রামমোহন এক্ষেতে এ দে পূর্বসূরী। | 
৩* রামমোহন প্রকাশিত ত্রহ্ষসৃত্রের শাংকর ভাতের সংস্করণ বর্তমানে অতি দুশ্াপ্য। 

কলিকাত। সংস্কৃত কলেজের এন্থাগারে এর ছইখানি আছে (091910£%6 0 3031110 700/$ 

7) 6186 3096171716৮ 50907600118 71৮19, 0010/66) 9৫৪০৮%৯ 2০৪; 969 
৪0৫ 280 )। 

৬১, যাজনারায়ণ বসু ও আননচন্্র বেদাস্তবাগীশ সম্পাদিত রাজ রামমোহন রায় প্রণীত 
্রন্থাবলী। কলিকাতা, ১৮৮০) পৃঃ ৮১ 

৩২, চন্দ্রপেখর বনু, বেদাস্ত-্প্রবেশ (কলিকাতা, ১২৮২ )) পৃ. ১৫০৪১ 

৩৩, "গোস্বামীর সহিত বিচারস্্রস্থাবলী ২, পৃ. ৫৭ ১:21 71045 ০ 77093 0৪61 

/706504] 9০69 (1880) গ্রস্থেও তিনি এই বচন উধৃত করেছেন । সেখানে 

গ্রথম পঙ.ভির শষাংশের পাঠ“ন কর্তব্যোহ্থনির্ণয়; ভরষ্টয্। 87815, চ7০18, 

৮৮০ [5 0. 208 

ও$, 1106 00818) 17808188160 01 65৪ 1760008018৯0---108:0৫096100- 

77012 7০15 8845 25 0,187 এই সম্পর্কে অনীষী ব্রজেন্ত্রমাথ গীলের উক্তি প্রণয় £ 
৪১$001690600617 18) (006 28860786300 04 1019 610518610 18107) ৫8009 & 0৩ ৪19 

01 605 006850104 800 00100085 ০1 802109815] 88১০৮, 19 09015160 6186 60 

182 ০1 10901510905) 165800, 0080 60 06 25007061160 11 6০ 806০18) ০01 8৮৫. 

802106075 ৪৪ 19081601565 ০0৫ 6106 00116681/6 দা150010 ০! 609 28০9, 26811991 198802 

00০: ৬5010০18718 89801296 (0109 551880068 011119) 10 69 0009115108168 0৫ 

১6% 



88010888980 2080১8 20978] 808. 106611896981 5৫01057906 50৫. 8১6 160099111- 

6০০ 9606 (০ 680. 81008 £02018 80৩৮ 80108006 ৪৪ 18 858318)016 10 2052 

82771019216 07775556] 11617) (15 6৫, 85৫00850 32510050 95105]) 08190888 ) 

2,738 

৩৫ 08109066) 7656 10995 0. 98 

৩৬, ব্রাহ্মণ সেবধি) সংখয| ২3 গ্রস্থাবলী ৫. পৃ. ১৫, ১৬ এ ক্ষেত্রে যামমোহনের 

দিদ্ধান্তের সঙ্গে শংকরাচার্ধের মতের সম্পূর্ণ মিল। ব্রহথসৃত্রের 'নৃত্যনবকাশদোষ প্রসঙ্গ ইতি 
চেন্নাস্তম্থৃত্যনবকাশদোষপ্রনঙ্গাৎ) (২. ১.১) শীধক মৃতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শংকর বলেছেন, 

*“বেদপ্ত হি নিরপেক্ষং স্বা্ধে প্রামাগ্যং রবেরিব র্ূপবিষয়ে) পুরুষবচসাংস্ত মূলাত্তরাপেক্ষং 

বত্ৃম্বতিব/বহিতঞ্চেতি বিপ্রকর্ষ:1,' মর্ার্থ £ 'শুর্যালে।ক যেমন রূপবিষয়ে প্রত্যক্ষ গান 

জন্মায় তেমনি বে? খতঃপ্রমাণ । কিন্তু পুরুষষাক্য (ম্ৃতির বচন) মৃলসাপেক্ষ (শ্রুতিনির্ভর ) 

এবং (সেই হেতু) দ্ুরাবস্থিত (অর্থাৎ পরোক্ষ) জানের জনক'। অন্ন ব্রশথাতরের। 

'অপিসংয়াধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্, (৩. *, ২৪,) শীর্ধক সৃত্রের ব্যাধ্যায় শংকর “গুত্যঙ্ষ। 

অর্থে শ্রুতি এরং 'অনুমান' অর্থে স্বৃতি ধরেছেন (প্রত্যক্ষাদুমানাভ্যাং ক্রুতিস্মৃতিভ্যামিতার্ঘঃ)। 
এই সৃত্রের নিজ্জকৃত ভাসে রামমোহনও শংকরকে অনুসরণ করে বলেছেন, “মংরাধনে অর্ধাৎ 
সমাধিতে ত্রহ্মকে উপলদ্ধি হয় এইরূপ প্রত্যক্ষে অর্থাৎ বেদে এবং অনুমানে অর্থাৎ শ্ৃতিতে 

কহেদ।”-_“হেদাস্তগ্রনথ গ্রন্থাবলী *, পৃ. ৭৩। মীমাংস! শানে শ্রুতি-শ্মতি-পুরাপাদির প্রামাণোর 

'্মাপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ও হুঙ্গ্বিচার আছে, ভ্রষ্টবা 2, 0, 88:08: 

1/1710156 780016$ 0 1706116621101) ( 0819066 1909 ) 20 281-89 

৩৭, "মাও,ক্যোপনিধখ) ; তৃমিক! গ্রস্থাবলী ১ পৃ. ২৪৪) “মে কেবল বেদশিরোভাগ 

উপনিষদ ছয়েন? উক্তি রামঘোহনের দিঞ্জের ব্যাখ্যা, মুলে নেই। রামমোহন এর যখাযধ 
অনুবাগও অন্তত্র করেছেন, দ্রষ্টবা, 'মুওকোপনিষৎ। £ গ্রস্থাবলী ১, পৃ.২৬০ | আরও ভষ্টব্য 

“চারি প্রশ্নের উত্তরঃ; গ্রস্থাবলী ৬, পৃ. ১০ 

৬৮, শংকর: অধ্যাসভান্ত ; “'নেহেম্িয়াদিধহংমমাভিমানহীনত্ত প্রমাতৃতথানুপপ্থৌ 
গ্রমাপপ্রবত্ান্পপত্েঃ। ন হি ইল্রিয়াগানুপাদায় প্রত্যক্ষাদি-ব্যবহারঃ সন্তধতি। ন 
চানধ্াত্থাত্মভাধেদ দেহেন কচ্ছিৎ ব্যাপ্রিয়তে। ন চৈতন্মিন বর্ধন্ি্সতি অসলন্তাক্মনঃ 
প্রমাতৃত্বমপপ্তে | ন চ প্রমাতৃত্বমত্তরেণ প্রমাণপ্রবৃতিরত্তি। তত্মাদবিদ্তাবাদ্ধষয়াখ্যেষ 
গুত্ন্ষানীনি প্রমাণ।নি শান্ত্রাণি চেতি।**'শান্ত্রীয়ে তু ব্যবহারে যস্তপি বুদ্ধিপূর্বকারী 

মাধিদিত্বাত্মদঃ পরলো কমম্বদ্বমধিক্রিয়তে। তথাপি ন, বেদাস্তবেভমশনায়াস্ততীতমপেতব্রক্ষক্ষত- 

ফিভোদমসংসাধাস্মতদ্বমধিকারেইপেক্ষাতে অন্নপযোগাদধিকারবিরোধাচ্চ।+ বৈথিক কর্মকা্ড- 
ভিত্তিক পূর্বনীমাংস! দর্শনের প্রবক্তাগণের সঙ্গে জ্ঞামমার্গীবলন্্ী শংকর ও ঠার জনুগামিগণের 
এই বিষয়ে দীর্ধকাল তীব্র বাদানুবাদ চলেছিল। শংকর-গিস্ত সূরেশ্বর তার 'নৈজর্ম্য সিদ্ধি 
নানক বৃহনিদ্ধ এন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে মীমাংলকগণের মত খগনপুর্বক 

জানঘার্গের জেইদব স্থাপনে প্রবন্ধ করেছেন। উ্লাহ্রণববরপ উষ্টবা, নৈষবযদিদ্ধি ১1৫৪) ৯৯ 
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ও৮, শাংকরভার) ব্র্গনৃত্র ৬ ৪, ৬৬. ( জন্তর! চাপি তু তন্েঃ) £ ৩, ৪, ৩৭। (পিছ 

পৃর্ঘতে )। রামমোহন এই ছুই মৃ্ের ভাক্কে শংকরকেই অনুসরণ করেছেন। যথা "”*আজ্রমের 

ক্রিয়া বিনাও জাম জম্ম) রৈক্য প্রভৃতি অনাপ্রমীর জানের উৎপত্তি হইয়াছে এমত নিদর্শন 

বেদে আছে। স্বতিতেও আহঙম় বিন! জান জন্মে এমত নিদর্শন আছে ।--বেদাত্ত্রন্থ ঃ 
গরন্থাবলী ১. পৃ. ৯৬ 

৪৩. “সুক্রন্ধণা লাস্ত্ীয় মহিত বিচার; গ্রন্থাবলী ৯) পৃ. ৯৮ 

৪১, বেদান্তপরস্থ £ ভূমিকা £ গ্রস্থাবলী ১, পৃ. *) আরও ডরষ্টবা, কবিতাকারের সহিত 

বিচার) গ্রস্থাবলী ২, পৃ. ৮৪; 4৯081506801 1710800 19618005016] 60 1009 86650 

9৫ &% 8350086৫ 10: 16001511 ৪8 8180188 ১ 7718119% 5701145৮219 07881 008188 

50815610001 609 26000801805 ; 10029050620, 07671577014 5৮ 2) 0518 

৪২, ঈশোপনিযৎ; ভৃমিকা। গ্রস্থাবলী ১,পৃ. ১৯৫-৯৬। রামমোহন রায়) উপনিষদ 

€ লাধারণ ত্রাহ্মমমাজ। কলিকাতা, ১৯৭৩ ) পৃ. ২০, ২৩। আরও ভব, বেগাত্তপ্ন্থ£ ভূমিক| £ 

গ্রস্থাবলী ১, পৃ, ৬; মাও,ক্যোপনিষৎ ভূমিকা ॥ গরন্থাবলী ১, পৃ ২৪৪-৪৫ 

৪৬. ব্রান্ধণ সেবধি-_সংখ্য| ২, গ্রন্থাবলী &, পৃ, ১৪-১৫) আরও দ্রষ্টব্য, গোস্বামীর সহিত 

বিচার ৫ খন্থাবলী ২, পৃ, ৪৯-৫০ ; পথ্যপ্রদান £ রন্থাবলী ৬) পৃ, ১৩২-৩৩ ; কায়স্থের সহিত 

অন্তপান বিষয়ক বিচার, গ্র্থাবলী ৬, পৃ. ১৮৪। পরধ্তী চতুর্ধ অধ্যায়েও এ সম্পর্কে কিছু 
আলোচন। কর! হয়েছে। 

৪৪, ব্রশ্াদি্ গৃকস্থের লক্ষণ £ গ্রন্থাবলী ৪) পৃ. ৩০ 

৪৫, গোস্বামীর স্থিত বিচার £ খ্রস্থাধলী ২, পৃ. ৫২। আরও দ্রষ্টবা। সহমরণ বিষয়ে 

প্রবর্তকের ও নিবর্তকের সম্বাদ £ এন্থাবলী ৬) পৃ. ৫, ৮; সহ্মরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও দিবঙকের 
দ্বিতীয় স্বাদ £ গ্রন্থাবলী ৩, পৃ, ৩১-৩৩ 

৪৬. এই উক্তি সাধারণভাবে আদি ভাস্কারগণ সম্বন্ধে প্রযোজায। উত্তরকালে এ দের 

নিজ নিজ সপ্প্রদায়তৃক্ত অনুধতিগণ কোনও কোনও স্থলে কিছু অতিরিজত প্র্নাণ স্বীকার 
করেছেন, যেমন অধৈতবেদাত্তে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতি ছাড়াও স্বীকৃত হয়েছে অর্ধাপত্ি, 
উপমান ও অনুপলন্ধি (তরষ্টব্য, ধর্মরাজাধ্রীন্্র কৃত ব্দোত্তপরিভাষা। তৃতীয়, পঞ্চম ও ধষ্ঠ 
পরিচ্ছেদ )। তা! ছাড়া রামানুজ তার গীতাভায়ে (১৫, ১৫) ইঙ্গিত করেছেন, যোগলন্ধ 

আল্মানুভূতি জ্ঞনের জন্ততম আকর (*""সর্বস্ত ভূতজাতন্ত চ সকলগ্রবৃততিসিবৃততিমূলতানোদয়দেশে 

স্বদি সর্বং মত্নংকল্লেন নিয়চ্ছন্ অহ্মাক্মতয়। সন্নিবিষ্টঃ। “**অতে। মত্ঃ এব সর্ধেষাং খৃতিঃ 

জাতে) স্বৃতিঃ পূর্ধানুভূতবিহয়মনুভবসংস্কারমাত্রজং জানমূ। ্ঞানহিললিয়লিঙ্গাগমযোগজে। 

বন্তনিষ্চয়ঃ সোইপি মত্তঃ)। রামমোহন তার বেদাস্ত অম্পফিত রচনাসমূহে প্রাণ নিয়ে এত 

বিস্তারিত আলোচন! করেন নি। তাই বর্তমান প্রসঙ্গে এই সয বিতর্কের মধো আমাদের 

যাওয়ার প্রয়োজন মেই। 
৪৭, শাংকরতান্, বক্ষসূত্ধ ২. ১. ২৭, ; ''শবসূলঞ বন্ধ শষপ্রমাগকং মেশ্রিয়াদিপ্রমাণকং 

তদ্যখাশমাঘতাপগন্তব্যম্।'**লোফিকানামপি মণিমক্তোষবিপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিতবৈ- 
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চি্রাষশাক্্কয়ে। বিুদ্ধানেককার্ধবিষয। মৃশ্ুত্তে তা অপি তাবয়োপদেপমপ্তয়েণ ফেবলেদ 
উর্ষেণাবগস্তং শকান্তে কিমুতাচিন্তাপ্রভাবত্ত ব্রদ্ধণে! বপং বিন! শঙেদ নিয়াপ্যেত / উড্ত 
সুর তান প্রসঙ্গে রামানুজ বলেছেন, সাধারণ অভিজ্ঞতায় রাজের অনা বনু সঙ্গে বন্মোর 
পার্ধকা এই থে ন্ধকে (তর্কের সাহায্যে) প্রমাণ ব। অধ্র়াণ কিছুই করা সন্তব নয় (£দ 
সামালতো দৃষ্টং সাধনং দৃধগং বাতি ব্্ষ__হ্রীভান্ত £ ২, ১ ২৭,)। | 

৪৮, প্রীচার 3২. ১, 5.8 “অবগ্যং চ শান্ত অনস্যাপেক্ষগাতীল্িয়ার্ঘগোচরস্তাপি 

তর্কোহনৃসরনীয়ঃ | ঘতঃ সর্বেষাং প্রমাণানাং কচিৎকচিদ্বিষয়ে তর্কানুগৃহীতানামেবার্ধনিশ্চয়- 
তেতৃত্বদ্। তর্কে। ছি নামার্থনবতাববিষয়েণ ব1 লামগ্রীবিষয়েণ বা] নিরূপণেনার্থবিশেষে প্রমাগং 
বাবস্থাপয়ত্তদিতিকর্তবাতারপমুহাপরপরায়ং জ্ঞানমূ। তদপেক্ষ। চ সর্ধেষাং প্রমাণানাং সমান] । 

শান্ত তু বিশেষেণা কাক্ষাদংনিথিঘোগ্যতাজ্ঞানাধীন প্রমাণভাবন্ত মরবতৈব তর্কানুরহাপেক্ষা” | 

৪৯, রামমোহন "ভাত, ব্রশ্ীনুত্র ১, ৩. ২৮ ) ৩, ২, ২৪) ৪, ৪,২০১ ইতাদি। ভষটব্যঃ 

বেদাস্তগ্রন্থ ; গ্রন্থাবলী ১, পূ. ২৮, ৭৩, ১১৩। কিন্তু প্রত্যক্ষ ব! অনুমান বিষয়ে শংকর বা! 

রামমোহম বতন্ব আলোচনাতে বড় একট! উৎসাহী দ্বিলেন ন। অবন্য শংকর ইন্রি়প্রতাক্ষ 

ও অনুমানকে ক্রতিপ্রমাণ হতে ভিন্ন ছুটি স্বতন প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ যে না করেছেন তা নয় 
যেমন, ““ন চ পরিলিিতবন্তম্বরূপদ্ধেৎপি প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বমূ।*'ন চানুমানগম্যং শংস্তগ্রামাণ্যং 

ঘেনাল্তঞ্জ দৃষ্টং নিদর্শনমপেক্ষতে”_শাংকরভান্ত, ব্রক্ষহত্র ১. ৯৪ কিন্তু তার দৃষ্টি মুখ্য 

শ্রুতিনিবন্ধ ছিল বলেই তিনি তার ভান্ের কোনও কোনও স্থলে সাধারণ অর্ধে শ্রুতিপ্রমাণকে 
প্রত্যক্ষ (৫1:50 100ঘ18088) আর ম্বৃতিকে অনুমান (10617606 /00ঘ1588৪ ) রূপে 

বর্ণনা করেছেন; দ্রষ্টব্য, পারদটাক! ৪১। রামমোহন এ ক্ষেত্রে তার অনুগামী। শংকর- 
পরবর্তী অদ্বৈতব্দোস্তিগণই বেদান্তের প্রমাধ-অংশ নিয়ে বিস্তারত আলোচন| করেন এবং 
প্রতান্ষ (29:980610)0 ) ও অনুমান (3716:999৩ )-কে বেদাস্তদর্শনের ঘ্ই তন্ত্র প্রমাণর্দপে 

সৃপ্রতিষ্ঠিত করে দেন। ধর্মরাজাধ্বরীল্লের 'বেদাত্তপরিভাষা; (রচনাকাল আনুমানিক শ্রীস্টায় 
যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ ) অধৈত-বেদাস্তের প্রমাণতন্ব বিষয়ক এই শ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ, 
্রন্থ। রামমোহন তার ভায়্ে ব অন্ধ্র বেদান্তের এই প্রমাণতত্বের দিকটি দিয়ে আলোচনা 

করবার প্রয়োজন অনুভব করেন মি, কেননা বিচারে তীর প্রতিপক্ষগণ কেউই এ-সন্পর্কে 
কোনও প্রশ্নের অবতারণ। করেন নি। 

8৪, বামমোহন-ভাত, আন্গানুত্র। ২, ১. ১১। ইব্য ও গ্রন্থাবলী ১, পৃ. 1 এ দিদ্ধাত 

শংকর-মতেওই প্রতিধ্বনি, দরষ্টবা, “ইতশ্চ নাগমগমোহর্ধে কেবলেন তর্কেণ প্রভাবস্থাতবযং 
য্মান্নিরাগমাঃ পুরুযোধপ্েক্ষামত্রনিবন্ধনান্তরকা অপ্রতিঠিতাঃ সন্ভবন্ধি, উতপ্রেক্ষায়। নিবদ্ুপত্বাৎ? 

স্শাংকরভাস। বর্গমৃত্র। ২. ১১১ 

&১, গোস্বামীর লহিত বিচার £ খস্থাবলী ২, পৃ. ৫৭; মৃত্যুঞ্জয় বিভ্ালগ্কায় কৃত 
সমালোচনার গ্রত্যত্তরন্বরূপ' নিঙ্গের সম্পর্ধে তার উক্তিভেও অনুদ্ধপ মনোভাব পরিগ্ছুট £ 

“সর এবজন শান্তর এখং লোকের বোগেয় নিমিত্ত যখালাধ্য তাহার ভাষাবিবরণ করি 

৯৪৪ 



লোকের মন্ুথে রাখে এবং নিবেদন করে আপমার অনুভবের দ্বার! ও বেগসম্মত হুডির সকার! 
ইহাকে বুঝ... ।”--“ভট'চাধের সহিত বিচার £ প্রস্থ বলী ১, পৃ. ১৮৪ 

৫১. (ক) বৃহদারণ্য উপনিষৎ, শ1ংকরভাস্ব, ভুমিকা । 

৫৪, চ70114 ০ ১1 চ7111147) 0145 ০), চা (3, 0, ৯০০ এ, 8০১10800$ 1১০0০0, 

1799) 2. 493-26 ॥ ১৭৯৯ হরীষ্টাষ্ে জোন্সের গরন্থাবলীতে মু্িত হলেও এই অনুবাধ কর 

হয়েছিল আরও কয়েক বৎসব পূর্বে ১৭৯৩ অথব| ১৭৯৪ এষ্টান্দে। ডর্টব্য ২ 3, নি. 080108. 

2. ৩1 07111101 00165, 01616115641 21050666601 58011001১79 ০1 215 7০74 

(8৪০2০181থ, 1982) চ. 5৪$ পাশ্চাতা জগৎকে হিন্দুদের বৈদিক সাহিতোর কিছু মির্শন 

দেবার উদ্দেগ্ে জোনৃস বেদের অন্য কয়েকটি অংশের সহিত এই উপনিষদ্ধানি অনুাদ করেন। 
৫২, (ক) ভষ্টবা। 7. [া, 0018):০০8 11506116740%5 555695 ০1 1, [07402) 

1807, 

0. 47-69 | আরও ডরষ্টব], ঠার 55693 ০07. (6 26116107070 চ1110507) ০06 

17505 বত :016100, 1.000010, 1858, 00, 96-80 : ৯0৪ 119 ৬6৫৪৪ 0: 6896৫. 

1169:58075 011315888 ? দীধক কোলক্রকের প্রবন্ধটি আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল 'এ'সয়াটিক 

রিসার্চেসঃএ । দ্রষ্টব্য /45470% 8656010865 ০] ঘ[] (1906) 2৮. 869-476 
৫৩, ডা?]11810 05167, 4 01011017010] 08 58151: 1-017159466 (06188100, 01688 

96150008176) 1806) 80০৮ ডা. 08806 2 00. 908-06 1) জোন্সের পূর্প্রকাশিত 

অনুবাদ কেরীকে বিষয়-নির্বাচদে অনেক পরিমাণে প্রণোদিত করেছিল সন্দেহ দেই। এখানে 

উল্লেধা কেরা তার গ্রন্থে ইংরেজি অনুবাদসহ ভাগবত পুরাণের প্রথম অধ্যায় ও বাইধেল থেকে 
সন্ত ম্যাথিউ লিখিত গসপেলের প্রথম তিন অধ্যায়ের সংস্কৃত অনুবাদ ও ঈশোপনিষদের 
পাশাপাশি সংযোজিত করেছেন। এই তিনটি সংস্কৃত রচন। মুদ্রণের উদ্দেশ্য মম্পর্কে বলা 

হয়েছে এগুলি 636:01568 10) 108:8108 রা সংগত বাক্যের অঙ্গয় অভ্যাস করধার নিমিত্ব 

প্রদত্ত পাঠাবলী। ঈশোপনিষদের অনুবাদ ও মু্ধণের পশ্চাতে ভার কোনও মহত্ব উদ্দেগ্ঠ 

ছিল ন|। শংকর ব! অন্ত কোনও ভাস্তকারের উল্লেখ তিনি করেন নি। 

£৪, ঈীশোপনিষৎ; গ্রস্থাবলী ১, পৃ. ২০৪ 
88. তদেব : ”»তবে ভগবদ্গীত| যাহাকে বাঙ্গালি ভাষায় এবং হিঙ্গোস্থানি ভাষায় 

কয়েকজন বিবরণ করিয়াছেন সেই সকল ব্যজির মত হইতে পারে.**ইহ। হইলে অনেক এস্থের 
প্রামাণ্য উঠিয়া! যায়।” 

৫৬, গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১১১ ১৩১ ১৮৭) ১৯৫৪ ২১২১ ২৪৭ । রামমোহনের বৈফব প্রতিগঙ্গ 

তাকে শংকরপন্থী আধ্যা দিয়ে বিজ্রপ করলে প্রত্যাতরে রামমোহন লেখেন, ''আমাদের 

প্রতি আচার্ধমভাবলম্বী ধলিয়! যে কটাক্ষ করিয়াছেন সে আমাদের মলাঘা সৃতরাং ইহার উত্তর 

কি লিখিব” 'গোহ্ামীর সহিত বিচার' ? গরন্থাবলী ২ পৃ ৫৫-৫৬ 

$৭, 'বেধাত্ত-স্থ' ভূষিক1; এরস্থাবলী ১, প্র, ৬ ১৩ ॥ 'গোত্বামীর সহিত বিচায়? $ 

খন্থারলী ২। পৃ. ৫ 

নু. ১৪৫ 



৫৮) রামানুজ-ধৃত সুরসংখ্যা ৫881 ভাদ্বরের ৫৪১ । মধ্যের ৫৬৪ । 'হঈীভের 8888 

বিজ্ঞানভিক্ষুর ৫৫৫ ) এবং বলদেব বিস্তাডুঘণের ৫৫৮। এর মধ্যে বলদেখের লঙ্গে রামমোহনের 

দৃষ্টিতজ্ি ৪ সিদ্ধান্তের কোনও মিল নদ! থাকলেও ভার আলোচিত সৃত্রগুলির মেট লংখা! 
রামমোহন-ভাস্তের মোট সৃত্রসংখ্যার লঙ্গে মেলে। 

৫৯, পাংকরভায়, ব্রদ্ধদুত্র ৪, ৩. ১৪ "তাবেতৌ৷ হৌ পক্ষাবাচার্ষেন নৃত্রিতৌ। 

গত্যুপপত্তাদিভিরে ক: মুখ্যত্বাদিভিরপরঃ। তত্র গত্যুপপত্াদয়ঃ প্রভবস্তি মুখাত্বাদীনাভাসয়িত্বং 
ন মৃখ্যদ্বাদয়ে! গত্ুপপত্তার্দীন্ ইত্যান্ত এব সিদ্ধান্তে ব্যাখযাতঃ | দ্িতীয্ত পূর্বপক্ষঃ।", 

কেচিৎ পুনঃ পূর্বাণি পূর্বপক্ষমৃত্রাণি ভবস্ত্যত্তরাণি সিদ্ধান্তসূত্জাণীত্যেতাং বাবস্থামনুরুধাযমাদাঃ 
পরবিষয়! এব গতিক্রতী প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি 1৮ র 

৬০. বেদান্ত-রন্থ : গ্রস্থাবলী ১, পৃ. ৭৯) রাগ্মারায়ণ বসু ও আনদচত্র হেদাস্তবাগীশ 
সম্পাদিত 'যাজ] রামমোহন রায় প্রণীত গ্রস্থাবলী! (কলিকাতা ১৮৮*)তেও (পূ. ৭৭) এই 

মৃ্রধ-প্রমাদটি স্থান পেয়েছে। সাহিতান্পরিষৎ সংন্করণের সম্পাদকময় ই্রব্রজেন্্রনাথ 

বঙ্গেযাপাধ্যায় ও প্রসজনীকাত্ত দাস নিধিচারে সেই ভুলপাঠেকই পুনর্ু্রধ করেছেন। বঙগীয- 
সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'ব্দোস্ত-গ্ন্থ'এর ছুত্পাপ্য প্রথম সংঙ্করণেরও আলোচা পাঠ 

শরবচ্চ তম়িয়ম$? (দ্রষ্টব্য “বেদাস্ত-গরন্থ, প্রথম সংহ্করণ, কলিকাতা, ১৮১৫, পৃ. ১০৪) । অর্থাৎ 

এই মুদ্রধ-প্রমাদ প্রথম সংন্করণ থেকেই চলছে। কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয় কোনও সম্পাদকই এ 
প্বস্ত অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে প্রকৃত পাঠ নিধরণের চেষ্টা! করেন নি। এন্বলে উ/ল্পধযোগ্ 

পণ্ডিত কালীবর বেদাত্তঙাগীশ সম্পাদিত ও অনুদিত শাংকরভাম্ব ও বাচ্পতি মিশ্র কৃত 

ভামতী টীক! সমেত ব্র্সত্রের সৃবিখ্যাত সংস্করণেও আলোচা হৃত্রটিতে (৩, ৩, ৩.) “সববচ্চ 

তন্নিয়ম£এর গ্থলে ছাপ! হয়েছে 'সরবচ্চ তন্রিয়মঃ। £ ভষ্টবা, কালীবর বেদান্তবাগীশ 

বেদাস্তার্শনমূ, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা, ১৩৪৬০) পৃ. ১৭১) এই প্রমাদ পণ্ডিত ছুর্গাচরণ 
সাংখ্যবেদাস্ততীর্ধের স্তায় বিচক্ষণ সম্পাদকেরও দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। 

৬১, আশ্চর্ধের বিষয়, আচার্য শংকরের প্রতিভাকে বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিত করবার 

রামমোহনের এই প্রয়াস আধুনিক কালে যথাযোগ্য স্বীকৃতি পার নি। গ্রীমৎ স্বামী 

প্রজ্জানানন্দ সরন্বতী প্রণীত 'েদাত্তার্শনের ইতিহাস, গ্রন্থের আলোচনা-পরিধি যদিও আধুনিক 
কাল পর্যন্ত বিস্তীর্গ তথাপি রামমোহ্ন-কৃত বেদাস্ত-ভান্ত (১৮১৫) ও রামমোহন সম্পাদিত 

ও প্রকাশিত শাংকর-ভাস্তের সম্পূর্ণ সংদ্ব়ণ সেখানে অনুষ্পিখিত । ছর্টব্য “বেদান্তদর্শনেয় 
ইতিছাল? ছিতীয় মুর প্রথম ভাগ (কলিকাতা, ১৩৭২), পৃ. ২২৯-৩৯। দ্বিতীর ভাগ 

(কলিকাতা, ১:৭১), পৃ. ৫৫৭-৮০ 

৬২. শাংকরভাত্ব, বৃহযারণ্যকোপমি নদ ই, ৪, ১০, 
৬৩, 170010)  £171০509 (15৫18010418105) 1940) ০1, 11. 56. 449। 

আপাতদৃষ্টিতে এর ব্যতিক্রম শংকরের নামে প্রচলিত “দ্বেতাখতরো পমিষা্-ভাষ্ট'। এই ভাক্কে, 

বিশেধ করে এর ভুমিকায়, বিকু,' বিজুধর্ষ। বদ্ধ, লিক গিবধর্মোগুর প্রস্তুতি বু পুরাণের বচন 
সবিস্তায়ে উল্লিখিত দেখ! বায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে এই ভান্ত প্ররততপক্গে 

১১০, 



শংেরের রঠন! বলে অমেক পঙ্ডিতই যনে করেন না। শংকয়েয় দশোপমিবদ্ভাগ্কের উপর 
ধিনি টাক রচনা করেছিলেন সেই জানলাগিরির উক্ত খ্বেতাশ্বতরোপমিধছূ-ভাষ্যের উপর লিখিত 
কোনও টাক! পাওয়! যার নি। এতেও এই গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় সঙগেহ হয়। 

৬৪। 8, মত 105869088, 4: 2909 ওঁ 17012 210800) ০]. 0 

(081091086, 1940), 2, £89 

৬৫, 108890088) 4 21560) ০1 17007101, 211105019, ০), ড়. (08100021188, 

1985) 0. 91 

৬৬, 112 ০. 181 

৬৭, “গোস্বামীর সহিত িচার+ ; গ্রন্থীবলী ৯, পৃ, ৪৯.৫১ 

৬৮, “উৎসবামন বিস্তাবাগীশের সহিত বিচার?) গ্রস্থাবলী ২ পৃ. &, ২, ২৩। ৩৭ ইত্যাদি । 

গোস্বামীর সহিত বিচার” গ্রন্থাবলী ২ পৃ. ৫১-৫২ | 'চারিপ্রশ্নের উত্তর প্রস্থাবলী ৬) পৃ, ১৪; 

'পথাপ্রদা ন?, গ্রন্থাবলী &, পৃ. ৯২ ইত্যাদি। 
৬৯. 'বেদাত্তগ্রন্। গ্রন্থাবলী ১) পৃ. ১৩ 

৭০, তদের, পৃ, ১৫-১৬ 

৭১, *ভট্টাচার্ষের লহিত বিচার? : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১৬৪ 

৭২, “মাও,ক্যোপনিষৎ £ ভূমিক1, : খরস্থাবলী ১ পৃ, ২৩৭ 

৭৩, তেব, পৃ. ২৫৫ 

৭৪, 'উৎসবানন্দ বিভ্ভাবাগীশের সহিত বিচার? : গ্রস্থাবলী ২, পৃ. ৬ 

৭৫, «কবিতাকারের সহিত বিচার ঃ গ্রস্থাবলী ২) পৃ. ৭৪ 

৭৬, 'বরন্ধীনংগীত? ; ওস্থাবলী ৪) পৃ. ৫৯ 

৬ (ক) 'উৎসবানল বিদ্তাবাগীশের সহিত বিচার): গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ২৩-২৫ 

, “কবিতাকারের লহিত বিচার? : গ্রন্থাবলী ₹, পৃ. 9৯১৯২; এই উপলক্ষে রামমোহন 

সূত্র & ১, ৪. 'ন প্রতীকেন হি সঃ" উল্লেখ করেছেন। শংকর এই সৃত্রের ভাষ্যে বলেন £ 
“ম প্রতীকেঘাত্বমতিং বর়ীয়াৎ। ন হ্যাপাসকঃ প্রতীকানি বাস্তাস্তাত্বত্বেনা কলয়েং।.* 

বিকারঘরপোপমর্রেন হি নামাদিজাতন্ত ত্রন্ষত্বমেবাত্রিতং ভবতি। স্বরূপোপমর্দে চ মামাদীনাং 

কৃতঃ প্রতী ক্তমান্ম গ্রহ বা। ন চ বরন্গণ আত্মত্বাৎ বরনবদৃষ্যপদেশেধা বি; কল্প! কতৃতবানির1- 

করণাৎ। করতৃত্বাদিসর্বদংসারধর্মনিরাকরণেন হি ব্রঙ্ধণ আত্মত্বোপ্দেশঃ, তদমিরাকয়ণেন 

চোপাসনাধিধানমূ। ,অতশ্চোপানকন্ত প্রতীকৈ; সমস্বাদাত্মধহ। দোপপদ্ততে। ন ছি 
রুচকরত্িকয়ৌরিতয়েতরান্ত্বমন্তি,। সুবর্ণাত্বনৈব তু বক্গাত্বত্বেনৈকত্বে প্রতীকাভাব- 
প্রসঙমবোচাম। অতে। ন প্রতীকে ঘাৃষ্টি ক্রিয়তে ।”--শংকরেয় এই সৃত্রটির ব্যাধ্য! অততানত 
গুরুতবপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে তিমি ব্ক্ষজিজ্ঞাসুর পক্ষে প্রতীকোপাসন। সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেম। 
প্রতীকোপামনা-বিরোধী রামমোহন যে শংকরের এবংবিধ সিদ্ধান্তের বায়! অনুপ্রাণিত হবেন 

দমে আর জাঙ্র্য কী? 

৭৮, মাঙ,ফ্যোপমিহত; তৃমিক: খস্থাবলী ১, পৃ, ২৩? 

সি 

সি ব্রি 

১৪৭ 



৭৯, শাংকরভাধা, ভদ্ধগূত ও, ৪, ২৪; 'রক্গবং ইতি হি বর্ধণি পরিসমগাপ্রিরনন্ক- 
বাগারতারগং তরিষত্বমভিধীয়তে। তা অয়াণীপ্রমাণাং ব সম্ভবতি, ঘাজধবি ছিতকর্মানুষ্টানে 

প্রতাবায়গ্রবপাৎ। পনিব্রাজকন্ত তু সর্বকর্মসন্তাসাৎ প্রতাবায়ে! ন সম্ভধত্যনৃষ্ঠাননি হিঃ 1, 
৭৯, (ক) কোটিলীয় অর্থপান্ত, ২. ১. ১৪: 'পুত্রগারম্রতিবিধায় প্রব্রজতঃ পূর্ব: মাহসদওঃ, 

ছিয়ং চ প্রত্রা্গয়তঃ। লুগতব্যবায়ঃ প্রব্রজেদ পৃচ্ছা ধর্মস্বান্ অন্য! নিয়মে)ত' (গণপতি শান 
সম্পাদিত সংস্বরণ, প্রথম খও, পৃ, ১১-১৪) ) মনু, ৩, ৭৭7৭৮ 1 ৬১ ৩৩। ৩৫০৩৭) বৌধায়দ 
ধর্সনৃত্র। ২, ১০, ৬ £ “সপ্তত্যা উধ€ সন্তাসমুপনিশস্তিঃ। 

৮০, ঈীশোপনিষৎ : ভূমিকা, গরন্থাবলী ১. পৃ. ১৯৮-১৯ 
৮১, "থ্বামি-শিষা-সংবাদ? £ স্বামী বিবেকাননের বাণী ও রচন!, ননম খর (শতবাধিকী, 

সংস্করণ )। পৃ, ৪৮, ৪৯, ৫০ 

. ৮২, ঘিজ্ঞানস্ সদসন্ত্যামনির্বচমীয়ং ত্রিগধাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরধপং যৎকিঞ্থিদিতি 

বাত্তি--লদানন্দকৃত বেদাভ্তসার, ১৩ (কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণ» 
পৃ. 8৫-৪৭ ): শংকরাচার্ধের নামে প্রচলিত 'দর্ববেদাস্তলারমংগ্রহ? খস্থেও সংক্ষেপে মায়] বা 

অজ্ঞানের সুর সংজ্ঞানির্ণয় কর! হয়েছে £ 

সদসভ্তামনির্ব।চামজ্ঞানং ত্রিগুণাস্বকম্ 

ব্ততত্বাববোধৈক বাধ্যং তদ্ভাবলক্ষণমূ। শ্লোক ৩০৪ 

সর্ববেদান্তলারসংগ্রহ ঃ (প্রমখনাথ তর্কডুষণ ও অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী সম্পাদিত ও অনুদিত, 

কলিকাতা, ১৩৩৬ ), পৃ. ১২১ 

৮৩. প্রমধনাথ তর্কভূষণ, মায়াবাদ (বিশ্বভারতী, ১৩৫০) পৃ, ৩৩-৩৪ 

৮৪, এবিষয়ে রামমোহনের কিছু কিছু সৃদিদিষ্ট উক্তি পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে, ভ্টধ্য 
পাঁদটাক| ৬৯, ৭৩, ৭১, ৭২, ৭৩ ও ৭৪) এগুলি ছাড়! তিনি মায়াবাদ সম্পর্কে ভার রচদার 
অন্তর বিফিৎ ঘিপ্তারিত ব্যাখ্য! করেছেন। দ্রষ্টব্য 'ত্রান্দণ সেবধি+, প্রথম সংখ্য] : গ্রন্থাবলী 

&) পৃ ৬-১০ | অন্প্রতি কেউ কেউ বলেছেন, রামমোহনের 'ত্রান্মণ মেবধি'তে উত্ভ মায়াধাদ- 

ব্যাধ্া] অদ্বৈত-ব্দোত্তসন্মত হলেও এ তার নিজের নিদ্ধাত্ত ন] হতেও পারে, কেননা এখানে 

রামমোহন সাধ।রখভাবে স্্ীষ্টীয় মিশনানীগণের আক্রমণের বিরুদ্ধে বেদান্ত, সায়, মীমাংস!, 

যাংখ্য, যোগ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি ভাঁধৎ হিনু দর্শনপ্রস্থান ও শাস্ত্রের স্বপক্ষে নিরপেক্ষভাবে 
ডায় যুকতি প্রয়োগ করেছেন। এই পমালোচকগণ উদাহরন্বরূপ সাধারণত লর্ড আমহান্ট.কে 

লিখিত রামমোহনের শিক্ষাবিধয়ক পত্রে ব্দাভ্তিক মায়াবাদ সম্পর্কে রামমোহনের কিছু 

আপাত-বিক্ূপ মত্তধোর গ্রাতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। কিন্তু তর্কের খাতিরে 
ধ্রাঙ্গণ সেবখি'র উক্তি সম্পর্কে এ দের মত যদি মেনেও নেওয়া যায়, ত| হলেও গু থাকে ভার 

উপদিফ-কৃমিক, ত্রন্ধসংগীত ও বিচারএ্থগুলিতেড কি রামমোহন বন্ধতত্ব ও মায়! সম্পর্কে 
তার স্বীর মত প্রকাশ করেন নি? এই কারণেই 'ভ্রান্মণ সেবধি'র উত্ভি ধাদ দিষ্কে 
রামমোহমের অন্যান্ত রচন! থেকেই তত্থদিদ্ধাত্তধিষয়ক তার উক্তি নির্বাচন করা হয়েছে। 
জামহাস্কে লিখিত তার পত্র বেদাস্তবিষয়ক উ্ভি ম্পর্কে মন্তবা প্রবন্ধমধ্যে ইতিপূর্বে 

৯৪৮ 



প্রদঙ্গত করেছি। রামমোহনের উক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রুচি অদ্বসারে কোনও মত তায় 

উপরে আরোপ করাও এক ধরণের অধ্যাস। 

৮৫, বিস্তারিত প্রমাণপন্রীর জন্ত পরবর্তী (চতুর্ধ) অধ্যায় ভ্্য্য! 
উ৬, কুলার্ণব তত্র ৯. ৩২) 1500৩ 16586 887168, 01. দা, 2:00000) 1911, 2. 191 

৮৭, 90165078256 08880005১ 06085] 11000600500 60 780118 

9১110800071), 511 858810 118141066 51156147166 ড01176, ৬০], [ত 8 2 

চ. 988 

৮৮, 08106508750 0008:50820)115085 ৪০৫ 56৫5081) 1819076 101701417 

401৭ [11 ০, 7) 0. 176 

৮৯, 4, 2. (90010001001) 276 100০076০79৫, 2, 1801 তন্ত্রের মায়" 

ভাবম৷ সম্পর্কে প্রামাণিক আলোচনার জঙগ্ত দ্রব্য 5 00 ডা০০:০৩, 31101 ৫74 
$1141425 1500000, 1918, 20, &8-109 

৯০, শিবনন্্ বিস্তার, তন্ত্রতত্, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় মুদ্রান্ধণ, কাশী, ১৩১৭ বঙ্গাবধ, পৃ.৮১ 

৯১. শাংকরভান্ত, ব্রদধমূত্র ১.২. ৪৫ “তথা উপান্তোপাসকতাবোহপি ভেগািষ্টান এব | 

»২. রামমোহন-ভাষা, ভদ্র ৪. ১. ১১: বেদাস্তগ্ন্থ £ গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১০১ 

৯৩, 'অনুষ্ঠান?। গরস্থা বলী ৪, পৃ. ৬» 

৯৪, 'মাও,ক্যোপনিষত-ভুমিক1 £ গ্রস্থাবালী ১, পৃ. ২৩৯ 

৯৫, 'ব্রদ্মোপাসনা?) গ্রন্থ।বলী ৪। পৃ. ৫১ 

৯৬. 'বেদাত্তগরস্থ £ খস্থা বলী ১, পৃ, ৫-৬। 'ঈশোপনিষত-ডুমিক] £ গরস্থাবলী ১, পৃ. ২০১। 
মাও)ক্যোপনিবৎ; গ্রস্থাধলী ১ পৃ. ২৪৭ 

»৭. এগ্রার্থনাপত্র' £ গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ২৭-২৮ 

৯৮. 'ব্রন্ধোপাসনা? £ গ্রন্থাবলী ৪) পৃ. «১ 

, (ক) ভট্টাচার্যের সিত বিচার 2 গ্রস্থাবলী ১১ পৃ. ১৬৫ 

৯৯. বেদাত্তগন্থ £ গ্রস্থথবলী ১, পৃ. ৭৬) এক্ষেত্রে মধ অনেকট! একরকম কথা! বললেও 

উপাসনার স্থলে বেদোক্ত ব্রক্মজঞান-প্রতিপাদক বচন অর্থ কয়েছেন ; 'বথা সর্বং মলিলং সমৃত্রং 

গচ্ছতি এবং সর্বাশি বচনানি ব্রঙ্গজ্ঞানার্ধানীতি নিয়ম$| রামমোহনের ব্যাধা। অপেক্ষাকৃত 

সরল ও উদ্দার। মধ্য এই প্রলঙ্গে বেদের শাখাসমূছ ও অগ্নিপুরাণের নজির যে ভাবে টেনে 
এনেছেন ত1 অনাধগ্তক ও কষ্টকল্পিভ মনে হয়। দ্রষ্টব্য, মধ্যভাষা, ব্রশানুত্র ৬, ৩। ৪। ও ভার 
উপর জয়তীর্ঘ রচিত 'তত্বপ্রকাপিক।। টীক1। 

১০০, 'উপাসনন্ত সামর্থাৎ বিদ্যোৎপত্ভির্ভবেতৃতঃ | 

নাস্তঃ পন্থা ইতি হোতচ্ছান্ত্, নৈব বিরুধ্যতে। 
পঞ্চাদী ». ৭৪ (আননাচন্্র বেদান্তযাগীশ-কত সংস্করণ, পৃ. ৫৬৬৬৭) 

১০১, এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলে চন। অব্য 
৯৯১, (ক) গোয়ামীর সহিত বিচার $ এরন্থাধলী ২, পৃ. ৫৯ 

তব 

১০৪ 



১০৫, £1781151, (70174 5৬6 20, 0৮, ৫4747 

১৪৩, 'ভ্টাচার্ষের লহিত বিচার, £ গ্রস্থাবলী ১, পৃ. ১৬৪-৬৫ 

৯০৪, রামমোহন-ভাষা, ভরক্ষহতর ৩. ৩. ৫৩ £ বেদাত্তগ্রস্থ,গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ৮৮৮৯1 এই 
সৃতধে ত্রীষ্টের ছুটি অমূল্য উপদেশ মনে পড়ে ; 15০8 ৪81 105৩ ০ 17028 83 3০৫ 
188 ৯11 605 5956 80৫ 165 ৪1] ১ 8০০] 80৫ দ101) ৪1] 6) 00100, 1008516850৪ 

8580 800 81৩56 9020008500700906, 400 6005 86০000 8 1186 006০ 5৮ 11000. 80818 

105 6৮7 0618509078৪ 6555511 (14866৮। ২511. 87, 88 99) রামমোহনের 

পূর্যো্ত সৃত্বব্যাধ্যার সঙ্গে এর ভাবসাদৃন্ত চমকপ্রদ। প্রসঙ্গত বল! যায় ্রীষ্টের এই উপদেশছয় 
রামমোহুনের অতি প্রিয় ছিল । তিনি তীর খ্রীষ্টবানীসংগ্রছে এগুলি চয়ন করেছিলেন ৪ খীস্ীয 

প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্কে এগুলির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণ! করেছিলেন । ভ্ষ্টব্য ১5 0:6688৪ ০1 08808, 
0805) 9০715, 252৮ 5, 9. 88; 1899০0৫ &0098] 00 00৪ 01076986180 701108% 

71781151) 97074) ৯৮ 7 00, ৪৪ 

১০২, 'ব্রদ্দোপাসনা? £ গ্রস্থাবলী ৪, পৃ. ৫১ 

১৩৬০ /9:82)7000109] 11886881065 2০, 7৬, 51/8115। 570115, 0516 03) 0,389 

১৪৭, নল, 8. 11500) 070010709 90775070 217 2152117) 05109668, 1819, 

চ761506) 0. আনছে ) পঞ্চম অধ্যায়ে রামমোহন ও উইলসনের পারপ্পরিক যোগাযোগ 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও তৃতীয় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 

১০৮, ব্রজেন্রনাথ বঙ্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ছ্ছিতীয় খও, (চতুর্থ মুদ্রণ, 
কলিকা তা, ১৩৮৪) পৃ. ৪৮৯ 
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চংজুর্থ জপ্রাক্স 

রামমোহন রায় ও পুরাণ-তন্ত্ 

রামমোহন রায় মুখাত ক্রা্মধর্মের প্রবর্তকরপে সুপরিচিত হলেও তার 

নিজন্ব ধর্মবিশ্বা ও ধর্মসাধনা সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা এখনও হয় নি। 

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ত্রাঙ্মপমাজের ধর্মমত পরবর্তী কালে সুদীর্ঘ বিবর্তনের মধা 

দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে । এর আদিরপের সঙ্গে উত্তরকালীন 
রূপের বিস্তর প্রভেদ। ধর্মসমাজ ও ধর্মসশ্প্রদায় সমুহের ইতিহাসে কোনও 
ধর্মের আদি ও অন্তা পর্বদ্য়ের মধ্যে এই জাতীয় রূপভেদ বিরল নয়। আদিম 

্রী্টধর্ম ও বর্তমান গ্রীটধর্ম, মূল বৌদ্ধধর্ম ও পরবর্তী বৌদ্ধধর্ম, আদি পর্বের 
পিখধর্ম ও উত্তরকালের শিখধর্ম১ প্রভৃতির পারম্পরিক তুলনায় এ সত্য আমাদের 
কাছেম্পষ্ট হয়। সুতরাং কোনও ধর্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে 
উক্ত ধর্মের নেতৃস্থানীয়গণের ব্যক্তিগত ধর্মমত ন্বতগ্রতাবে পর্যালোচনা করে 

দেখবার একটি বিশেষ প্রয়োজন ও মূল্য আছে। তার ফলে কেবল যে 
এঁভিহাসিক পটভূমিতে ব্যক্তিবিশেষের পরিচয় জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে তাই 

নয়; সাম্প্রদায়িক মতবিবর্তনের ইতিহাসে নির্দি্ই দেশকালে' অভিব্যক্ত তার 
বিশিষ্ট চিন্তাধারার কতটা রক্ষিত ও কতটা বজিত বা উপেক্ষিত হয়েছে সেটি 

নিধারণ করাও সহজ হয়। রামমোহন সম্পর্কে এমন একটি ধারণা এক সময়ে 

প্রচলিত ছিল, এবং হয়তো কোনও কোনও মহলে এখনও আছে,_ঘে 

রামমোহন কেবল উপনিষদ-বেদাস্ত আশ্রয় করেছিলেন বলেই তার প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয়প্রচেষ্টা একদেশদশা হয়ে পড়েছে; ভারতীয় 
সত্যতার উপনিষদোত্বর অধ্যায়গুলিকে তিনি বুঝতে পারেননি বা বুঝবার চেষ্টা 
করেন নি। একমাত্র রামমোহনের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের সর্বাত্মক বিশ্লেষণের 
দ্বায়াই এসব সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব। স্থতরাং দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
সাধারণভাবে শান্ত ও শান্গ্রমাণ সম্পর্কে রামমোহনের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী ও তৃতীয় 

অধ্যায়ে বেদাস্তবিদ্রূপে তাঁর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করা হয়েছে তার 
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পরিপ্রকরপে বর্তমানে রামমোহনের ধর্মচিন্তার অপর এক বৈশিষ্টোর বিষয় 
কিছু আলোচনা করা যাচ্ছে। 

পূর্ববর্তী অধায়ে রাঁমমোহনের বেদান্ত-অহ্মীলন বিষয়ক আলোঁচন! 
প্রসক্ষে দেখা গেছে জীবদ্বশায় এবং পরবর্তীকালে তিনি ধর্মত্যাগী ও সমাজন্রোহী 
বলে যতই নিন্দিত হয়ে থাকুন না কেন, ভারতীয় ব্রন্মবাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও 

ততববিষ্ভা হিসাবে বেদাস্তের শ্রেষ্ঠত্বে নিঃসংকোচ বিশ্বাস তার চিন্তাধারার 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। বেদের জ্ঞানকাঁণ্ড বেদাস্তদর্শনের ভিত্তি। এই দর্শন 
ভারতবর্ষায় জীবনচর্ধাকে নানা দিক দিয়ে অতি গতীরভাবে প্রভাবিত করেছে 
নন্দেহ নেই । তথাপি এ কথাও শ্বীকাধ স্বীয় অভিব্যক্তির পথে ভারতীয় চিন্তা 
আদি বৈদিক কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গের মধোই আবদ্ধ থাকেনি; তার সীমানা 
অতিক্রম করে উত্তরকালে নব নব রূপে বিকশিত হয়েছে। অনেক নৃতন ধাঁরা 
ও নৃতন মাত্রা কালক্রমে এর মক্ষে যুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে কতকগুলির 
উৎস শাস্ত্রীয় কতকগুলির লৌকিক। হিন্ধর্মের এই উত্তরকালীন পর্ধায়ের ছুই 
অঙ্গ হল পুরাণ ও তগ্র। রচনার প্রাচীনত্ব, উৎকর্ষ ও সৌষ্ঠব, তত্বের গভীরতা ও 

আধ্যাত্িক মর্যাদার বিচারে এগুলি অবশ্যই বেদবেদাস্তের সঙ্গে তুলনীয় নয়; 
কিস্তু বিষয়বস্তুর বিস্তার, বৈচিত্রা ও জনমাঁনসে গভীর প্রভাবের দিক থেকে 
পুরাণ-তন্তরের স্থান হিন্বধর্মের ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । এ-ছুটিকে বাদ দিয়ে 
হিন্কু সংস্কৃতির সমগ্র ও চলিষু রূপটিকে ধারণা করা সম্ভব নয়। যদি 
রামমোহন পুরাণ ও তত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বেদাস্তের প্রস্থানত্রয়ের ব্যাখ্যা 

ও আলোচনাতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন তাহলে শান্্মীমাংসক রূপে 
তার কীত্তি হুনিশ্িতরপেই হত অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী। কেবল 
রামমোহন নন, তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত বেদান্ত-ভাম্তকারগণকে এই সমস্তাঁর সম্মুধীন 
হতে হয়েছে। তারা লক্ষা করেছেন প্রস্থানত্রয় ও হৃপরিচিত স্ৃতিষ্রন্থগুলি 
ছাড়াও তাদের সামনে রয়েছে স্থৃবিশাল পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সাহিত, 
লোকচিত্তে যার প্রভাব বিপুল, এমন কি শ্রুতিশ্তি অপেক্ষাঁও বহুগুণে অধিক। 
হতরাং এগুলিকে তাঁরা কোনও ক্রমেই উপেক্ষা করতে পারেন নি। তবে 

পুরাণ ও তন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। পুরাণ অন্ূর্ণরূপে বৈদিক এঁভিহ্রে 
অন্তর্গত ও অনুগামী; অপরপক্ষে সকল তত্গ্রন্থ গ্রকাশ্ঠত বেদবিরোধী না 

হলেও, সমগ্রভাবে তত্র এমন এক লাধনমার্গ ও পৃজাপদ্থতির শ্ষ্টা যা বল 
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পর্রিমাণে বৈদিক এতিহ্বের গ্রতিষপ্র্ধী। এই কারণেই ভারতের প্রাচীন ও 

মধাযুগের বেদাস্তিগণ পুরাণের মর্ধাদা স্বীকার করলেও তত্থমতের প্রতি বিমুখ 
ছিলেন। পুরাণ সম্পর্কে এদের পরস্পরের মধ্যে দৃষ্িভঙ্গীর তাঁরতমা থাকলেও 
সে দৃষ্টির সামান্য লক্ষণ এই যে,তা৷ সম্রদ্ধ। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রসঙ্গত এর 
কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুবাঁণকে বেদের সমকক্ষ মনে 

না করলেও শান্ত্রহিসাবে তাকে এবা কমবেশী যে মর্যাদা দিয়েছেন, তত্ত্রকে 

কখনই তা দেন নি। বেদাস্তের বোশ্রতিভিত্তিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে এর কোনও 

যৌগস্থত্র স্বীকার করে নেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিলল। শংকরণ, রামানুজঃ, 

প্রমুখ বোদাস্তাচার্যরা ম্পষ্টত শৈব,” পাশুপত, কাপালিক প্রমুখ তত্ত্রগোঠীভূক্ত 
সম্রদায়গুলিকে অবৈদিক গণ্য করেছেন। আনন্দাগরি রচিত শংকরবিজয়' 

গ্রন্থের ভ্রয়োবিংশ প্রকরণে শংকরাচার্ষের সঙ্গে কাপালিকসম্প্রদায়ের মতসংঘর্ষ- 

প্রসঙ্গে কাপালিকগণকে 'শ্রুতিবিরুদ্ধ আচারে তৎপর” আখা। দেওয়া হয়েছে ।* 

অবশ্থ শৈবস্প্রদায়গুলির মধোও কালক্রমে একটি বেদান্তমতের উদ্ভব হয়েছিল 
ও একাধিক ব্রহ্বসূত্রভাঙও বচিত হয়েছিল; কিন্তু দে সব ভাগ্যকারেবা 

শিবমাহাত্মাম্চক পুরাণের প্রামাণা শ্বীকার করলেও তন্ত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ 

করেন নি। এঁদের মধো শ্রীপতি তস্্নামধেয় দু'একটি গ্রন্থের উল্লেখ 
করেছেন বটে. কিন্তু সেগুলিকে সাশ্প্রদায়িক তু্তরশান্ত্রের অন্ততুক্তি করা চলে 

কিনা সন্দেহ | তান্ত্রিক ও বৈদাস্তিক শৈবমতদ্বয়ের মধ্যে এখানে মৌলিক 

্রভেদ আছে। তন্ত্শান্ত্রের অন্তপিহিত ভাববস্তকে নিরপেক্ষভাবে বিচার ও 

বেদান্তমতের সঙ্গে সম্বিত করে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার প্রচেষ্টা আধুনিক 
কালেই আরম্ভ হয়েছে । বাঁমমোহনের চিন্তাধারায় এর স্বত্রপাত। তিনি 
প্রাক্তন বেদাস্তাচার্যদের পন্থা অঙ্ুসরণ করে যেমন পৌরাণিক সাহিতোর 
অনুশীলন ও শাস্্রসমস্বয়ের ভূমিতে তার উপযুক্ত স্থাননির্দেশ করতে অগ্রসব 

হয়েছেন, তেমনি উল্লেখযোগা পূর্বদৃ্টাস্ত না থাকা সত্বেও আশ্চর্য সাহমিকতার 
সঙ্গে তন্তরমতকেও যুক্তি ও পহানুভূতির দাহাযো বিচার করে তার সারভাগকে 
নিজ বোস্ততিত্িক দর্শনের সঙ্ষে সমদ্বিত করেছেন। শান্ত্রমীমাংসক রূপে এ 
কাজ করবার তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তৃতীয় অধায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে 
আমর] দেখেছি তাঁর কালে বাঙলা দেশে তথ। পূর্বভারতে বেদবেদাস্তের চর্চা 

সামান্থই ছিল। শাম্ত্ববিচারে তার গ্রতিপক্ষগণের গ্রধান অবলঙ্ন ছিল পুরাণ 
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ও তন্ত্র! বস্তত সমকালীন হিন্দুধর্ম ও আচারের লোকগ্রচলিত রূপ ছিল প্রায় 

মম্পূর্ণভাবেই পুরাণ-ত্রনির্ভর। স্থৃতরাঁং এই শান্বতবয়ের অন্শীলন ও মূল্যায়ন 

তিনি অবশ্ঠাকর্তব্য বিবেচনা করেছিলেন ও নিষ্ঠার সহিত সে কর্তবাপালনে ক্রুটি 
করেননি । 

সংস্কৃত পুরাঁণসাহিত্যের পরিধি বিপুল। সনাতন দৃষ্টিতে পুরাণ অতি 

প্রাচীন শান্ত, বেদ ও মহাভারতের রচয়িতা ব্যাস কলিষুগের প্রারস্ে এই শান্ত 
রচনা করেছিলেন বলে গ্রসিদ্ধি আছে। কিস্তু গ্রচলিত আকারে পুরাণনামধের 

যে গ্রন্থগুলি আমাদের সম্মুখে আছে সমগ্রভাবে তা কখনই এত প্রাচীন নয়। 

পর্তিতগণ অনুমান করেন, প্রচলিত পুরাণষমূহের মধ্যে যেগুলি সতাই সার্থক- 
নামা অর্থাৎ পুরাতন, গ্রীষটীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের মধো সেগুলির রচন! সমাপ্ত 
হয়েছিল। কিন্তু পৌরাণিক মাহিত্য এর পরবর্তা যুগেও সম্প্রসারিত হয়ে 
চলেছে-ও উত্তরকালের ভারতীয় জীবনচর্ধার বহু বিচিত্র উপাদান কালক্রমে এতে 

সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দৃষটান্তস্বরপ বলা যায়, প্রায় মহাঁভাঁরতসদৃশ বিপুলায়তন 
গ্রচলিত স্বন্দপুরাণের আঁবস্খণ্ডের 'রেবাখণ্ড' শীর্ষক তৃতীয় ভাগে ম্পষ্টত 

মধাযুগীয় দেবতা সত্যনাঁরায়ণের মহিমা কীতিত $* ব্রন্ধপুরাণে ওড়িশার স্থবিখাতি 

কোণার্ক্ষেত্রের মাহাত্মা বণিত হয়েছে, যে কোণার্ক হুর্ধমন্দির নির্মিত 
হয়েছিল শ্থীসীয় ত্রয়োদশ শতাবীতে; এক কিংবাদস্তী অন্থসারে সুপরিচিত 

ভাগবত পুরাণের রচয়িত| ব্যান নন, 'মুগ্ধবোধ' রচয়িতা বৈয়াকরণ বোপদেব, 
ধার জীবিতকালও সম্ভবত খ্রীহীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী,” এবং এই লোকশ্রুতি সত্য 

হোক বা মিথা। হোক এর দ্বারা প্রমাণ হয় ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও এই 
পুরাণের প্রাচীনত্ব সর্বসম্মত নয়, ত| নিয়ে বিবাদ ছিল। ব্রদ্ধবৈবর্পুরাঁণ সম্পর্কে 

তে বন্ছিমচন্দ্রের স্পষ্ট উক্তিই বর্তমান : 'ইছাঁর রচনাপ্রণালী আজিকালিকার 
ভট্টীচার্ধদিগের রচনার মত। ইহাতে যী মনসারও কথা আছে? ।* এই 

জাতীয় বছ উদাহরণ প্রচলিত পুরাণপ্রস্থগুলি থেকে আহরণ কর! যাঁয়। অপর 
পক্ষে পুরাণসাহিত্যের এই বিপুল ও ক্রমবর্ধমান অর্বাচীন অংশকে বাদ দিলেও 
এর মধ্যে এমন বছ উপাদান খুঁজে পাওয়া! যাবে ব্রাক্ষণা এতিহে 1 সতাই অতি 

পুরাতন । নানা বৈদিক উপাখান, রূপক, গ্রাচীন রাজবংশাবলীর বর্ণন, বেদ- 
বর্ধিত মূনিখযির কাহিনী, প্রাচীন ক্টিতত, সাংখাযোগ, বেদাস্ত, প্রভৃতি গভীর 
দীর্শনিক তত ইত্যাদি, এই গ্রন্থগুলির মধ্যে ওতগ্রোত হয়ে আছে। বৈদিক 
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সাহিত্যে যা অনেক সময়ে সুত্রাকারে কথিত বা বিমূর্ত চিন্তায় ব্য, পুরাণের 

বর্ণনায় ত৷ প্রায় সর্বক্ষেত্রে অতিপন্লবিত ও বক্তমাংসসংযোজনে মৃততিময়। 
পাশ্চাত্য পত্ডিতগণের মধ্যে পুরাণসম্পর্কে স্বপরিকল্পিত ও উল্লেখযোগা গবেষণা 
সর্বপ্রথম করেন হোঁরেস হেম্যান উইলসন ; এ বিষয়ে তাঁর উক্তি প্রণিধানযোগ্য : 
৮192 0)60801)5 210 01১6 50800094027 0£ 006 70018285 1225 

01002101506 02060 10 006 ড০০88...:10106 501)6106 ০0: 10101100815 

8150 61601610081 0168002 0৫ 0000০ 1010 076 98100058 

[10119500105 10101) 15 01008015 016 01 006 010650101105 ০01 

89200181101) 00 1081) 810 1820016 810010686 00৪12117005. 18 

61091) 00০0 6080 00610 80০0010 01 88০01108175 0:680101) 0: 

006 06561001066 06 016 68150105 1091105 04 01165, 2150 006 

01890910101) 06 006 010152156) 216. 06115800100 $6% ৪1] ৪190 

0166:6770 50008572190 16 2008875 ৬৪5 11006150096 0065 16 

0 706 2:00380 06 50106 0£ 006 115001057016065 200 21050101063 

5 10101) 06 02811805615 01588016017) 5011560110106 ০0: 

11851776 86060706650 0 88516016811 2100 51801081706 60 102 

৪৪ 10616] 07608101501 2100 105 3010150091011616 15 100৬ 6%1 

80105 0)6 00176065521 00100016215 ০0 06850110001) ৪ £€6176181 

80:62106 81000£50 00610 ৪3 00 006 01110 0৫ 01010£5, 817৫ 
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ডা০ [08 106161016 0211656 10 ০62 181600115 1916521060 10 

0১6 চ01808১০ | ম্তরাং প্রাচীন-অর্বাচীন বহু বিচিত্র উপাদানের 
সম্মিলনে বছ যুগ ধরে গড়ে ওঠা হবিস্তীর্ণ পৌরাণিক মাহিত্য হিনুধর্ম ও 

সংস্কৃতির এক বিশ্বকোষ পরিণত হয়েছে। এর এক প্রাস্ত প্পর্শ করে আছে 
বৈদিক যুগকে; বৈদিক ভাবধারাকে প্ররুতপক্ষে এর ভিত্তিডূমি বলতে হয়; 
অপর লীমানা ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন কালকে অতিক্রম করে মধাযুগে 
নন্্রদারিত। ত্রাঙ্মণা হিন্দুধর্মের প্রচলিত লৌকিক রূপটি পুরাণে যতথানি 
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অন্কত্রিমভাবে পরিস্মুট, বৈদিক সাহিত্যে তেমন নয়, একথা নিঃসংকোচেই বলা 
যায়। | 

হিন্দুধর্মতত্বজিজ্সাহ্থ বা সমাজসংস্কারক-কারও নিকটই পুরাণ উপেক্ষণীয় 
নয়, প্রধানত কয়েকটি কারণে £ 

১. পুরাণ-সাহিত্য ম্ষ্টত শ্রুতিভিত্তিক। পুরাণের তত্বচিন্তা ও সামাজিক 
দি সম্পূর্ণ বৈদিক এতিহোর অগ্থগামী-_বলতে গেলে বৈদিক চিন্তার সম্প্রসারণ । 

পুরাণের দার্শনিক অংশগুলিতে বেদানুসারী ব্রাহ্মণা আস্তিক দর্শপপ্রস্থানসমূহের 
মধো বেদাস্ত ও সাংখ্য-যোগই মুখ্যত আলোচিত। তবে বেদাস্তদর্শনের ব্যাখ্যায় 

পুরাণে নিহিশেষ অ্বৈতবাদী ধারার সাক্ষাৎ গ্রায় পাওয়াই যায় না| এখানে 
ঝৌকটা প্রায় সর্বত্র কোনও না কোনও আকারে জগৎ-স্বীকৃতির উপর। 

বেদান্ত বাখ্যার ক্ষেত্রে চরম অছৈতবাদী শংকরের পুরাণবিমুখতার (যার 
উল্লেখ পূর্বাধ্যায়ে করা হয়েছে) এটি অন্তম কারণ হতে পারে। অপর পক্ষে 

যে-সকল বৈদীস্তিক বন্তজগৎকে মিথাজ্ঞান করেন নি, যেমন ভাস্কর, রাঁমানুজ, 

মধব, নিষ্বার্ক, বিজ্ঞানভিক্ষ, বলদেব, প্রভৃতি, তীর! স্বীয় শ্বীয় মতস্থাপনে 

বহস্থলের পুরাণের বচন উদ্ধত করেছেন। বলদেব বিষ্যাতৃষণের (অষ্টাদশ 
শতাবী ) আবির্ভাবের পূর্বে তো গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্ধগণ ভাগবত 
পুরাণকেই বেদাস্তের প্রকৃত ভায্য গণা করে-ন্বতত্ত্ ত্ন্বসত্রতাব্যই বচনা 
করেন নি। পৌবাঁণিক স্ৃ্টিতত্ব মুখাত সাংখ্দর্শনকেই অনুসরণ করেছে। 
সুতরাং ভারতীয় দার্শনিক ব্রদ্ষতত্ব পর্যালোচনাকালে পুরাণগুলিকে বাদ 
দিলে চলে না।১১ অপর পক্ষে হিম্মুর সামাজিক ইতিহানের অন্ততম আকবর 
হিসাবেও পুরাণসাহিতা গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার নু্ষ্ট স্বীকৃতির উপরই 
পুরাণগুল্ির ভিত্তি স্থাপিত ও নানাগ্রসঙ্গে বর্ণাশ্রমের কাঠামোটির পুষ্ধান্পুঙখ 
পরিচয় লাভ করতে হলে স্বতিনিবন্ধ ইত্যাদির মত পুরাঁণসাহিতোরও ঘ্বারস্ 
ইওয়! ভিন্ন উপায় নেই। এখানে উল্লেখ্য যে ক্রাঙ্গণ্য স্বতিভান্তকার ও 

নিবন্ধকারগণ পুরাঁণবচনকে অন্ততম প্রমাণ গণ্য করে বার বার নিজ নিজ 

সিদ্ধান্তের সমর্থনে বিভিন্ন পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। 

২, হিন্ুধর্মের সাশ্রদায়িক ও ম্থার্ত পঞ্চোপাসনার অন্যতম প্রধান 

অবলম্বন পুরাপ-সাহিত্য। বেদোত্বর কালের হিঘু দেবপুজক সম্প্রদায়গুলিকে 
সাধারণত বৈব, শৈব, শান্ত, সৌর ও গাঁণপত্য এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত 
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করা! হয়? এদের উপাস্য দেবতা যথাক্রমে, বিষু, শিব, শক্কি (বা দেবী), 
হুর্য ও গণেশ। এইসব সম্প্রদীয়তুজগণ যেমন বিশেষভাবে নিজ নিজ 
ইষ্ট দেবদেবীর উপাসনা! করতেন, তেমনি স্তিশানরনিয়ত্রত হিন্দুসমাজে 
একত্র এই পঞ্চদেব্তার পুজারও প্রচলন ছিল।১২ প্রচলিত পুরাণ সমূহের 

অধিকাংশের মধোই উক্ত কোনও না কোনও দেবতার মাহাত্মা ও পৃজাপদ্ধতি 
বিশেষ ভাবে বণিত ও ব্যাখাত। বিষু, ভাগবত, পদ্ম, নারদীয়, গরুড়, 
্রহ্ষবৈবর্ত গ্রভতি পুরাণের প্রধান আরাধা বিধু। বাঘ, শিব বালিঙ্গ পুরাণের 
মুখ বিষয়বন্ত শিবমাহাত্মা ; ভবিস্তপুরাণের প্রধান দেবতা স্্ধ। উপপুরাণগুলিও 

এই সাশ্্রদায়িক হন্তাবলেপ থেকে মুক্ত নয়। এগুলির মধ্যে নরসিংহ, 
বিষুধর্যোত্তর, পুরুষোত্তম গ্রভৃতি মুখাত বৈষ্ণব; শাস্বপুরাণ হুর্ঘমাহাত্মযুনুচক ; 

দেবীপুরাঁণ, দেবীভাগব্ত, কালিকাপুর।ণ, মহাভাগবতপুরাঁণ প্রভৃতির বিষয়বন্ত 
শক্তি-উপাসনা। এছাড়া বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি থেকেও 

অধুনালুপ্ত একাধিক সা্প্রদায়িক উপপুরাণের অস্তিত্ব জান! যায়।১* সৃতবাং 

পুরাঁণকে হ্বচ্ছন্দে গ্রচলিত হিম্বুধর্মের সান্্দায়িক শাস্ত্র বলা যেতে পারে। 

বিভিন্ন দেবতার মাহাস্ম্যসচক স্থপরিচিত পুরাণগুলির বিষয়বন্ত বিশ্লেষণ করলে 

এই সংকীর্ণ সাশ্ররদায়িক দৃষ্টির আর একটি লক্ষণও ধরা পড়ে। কোনও 
বিশেষ সপ্প্রদায় ব্যবহত গ্রন্থে কেবল যে সম্প্রদায়ের ইষ্টদবতার শেষঠত্ব ঘোষণা 
কর] হয়েছে তাই নয়, তুলনায় প্রায়শ অন্যমকল দেবতার মাহাত্যকেও 

স্থপবিকল্পিত ভাবে খর্ব করা হয়েছে। বৈষ্ণব পুরাণগুলিতে শিব প্রভৃতি 
অন্যান্য দেবগণের মুখে বিষ্ণুপ্কতি আরোপিত; তেমনি শৈব পুরাণে বিষুর 

মুখে শোন! যায় শিববন্দন! ; আবার শাক্ত পুরাণে ত্রক্ধ।-বিধু-মহেশ্বরাদি সকলেই 
দেবী বা মহাশক্কিয় শরণাগত। পুরাণ-সাহিত্যের এসব অতি লাধারণ বৈশিষ্ট্য । 

সুতরাং ত্রাঙ্মণ্য হিন্নু সম্প্রদায়গুলির এঁতিহাসিক বিকাঁশের ধারাটিকে অনুসরণ 
করতে হলে অপরাপর শান্গরন্থের মধ্যে পুরাণের দ্বারস্থ ন] হয়ে উপায় নেই। 

৩, ব্তমান হিবুধর্ের ক্রিয়াকর্ম ও পৃজাপদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু বেদমন্ত 
ব্যবহত হলেও এর কাঠামোটি প্রায় সম্পূর্ণ পৌরাণিক এঁতিহ্থের উপন্ব 
প্রতির্ঠিত। অবশ্যই এর মধ্যে বহুল পরিমাণে দেশাচার ও লোকাঁচারের মিশ্রণ 

আছে এবং এই সকল আচারের এক বিরাট অংশকে আর্সভ্যতা বা আর্যশান্ের 

দান বলে কিছুতেই স্বীকার কর! যায় ন1। এই প্রনঙ্গে তয্বের কথাও আদে 
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এবং তা যথাস্থানে উত্থাপিত হবে। আপাতত মনে বাখা প্রয়োজন, চলিষু ও 
ক্রমসপ্প্রসারমান পৌরাণিক সাহিতোর সমগ্র আয়তন প্রায় মহাঁসাগরতুল্য ; 
বিভিন্ন অঞ্চলে ও কালে রচিত বহু অর্বাচীন গ্রস্থ ক্রমশ এর অস্তভূক্তি হয়েছে এবং 
সব মিলিয়ে যে এতিহ্বের হি হয়েছে তার পূর্বীমা যেমন বৈদিক ভাবধারার 
সঙ্গে যুক্ত, তেমনি প্রসারিত সম্মুখভাগ প্রায় আধুনিক যুগের ছারপ্রাস্তকে ম্পর্শ 

করেছে। এই বিপুল প্রসার এর সঞ্চয়ের ভাগ্ডারকেও বিপুল করেছে এবং 

লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারাঁগুলিকে আত্মসাৎ করতে এর কোথাও 
আটকায় নি। প্রচলিত প্রতিমাপূজা ও তৎসংক্রাস্ত সর্ববিধ সংস্কার এই 
পৌরাণিক হিন্ুধর্মেরই অঙ্গ; বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্মের পক্ষে তা অপরিহার্য নয়। 
মূল বৈদিক ধর্মের সঙ্গে গ্রতিমাপূজার কোনও সংশ্রব আজ পর্যস্ত প্রমাণিত 
হয়নি। 

কিন্তু পৌরাণিক সাহিতা ও এঁতিহথের এই সর্বলোলুপ অথচ স্থিতিস্থাপক 
চরিত্র শান্্হিসাবে পুরাণের মর্যাদা ক্ষু্ করেনি। অবশ্ঠই ব্রাঙ্গণ্য দৃষ্টিতে 
শ্রুতিগ্রমাণের আমন সর্বোচ্চ। ন্থতি, পুরাণ প্রভৃতি শান্তর মান্য হলেও 

প্রামাণিকতা ও গুরুত্বের দিক দিয়ে সেগুলি কখনই বেদের তুল্য নয়। বোদাস্ত 
মুখাত শ্রতিভিত্তিক দর্শন হলেও ব্রদ্ধস্ত্রকার একাধিক স্থলে প্রত্যক্ষত বা 
পরোক্ষত শ্বৃতির উল্লেখ করেছেন।১৪ এ সকল স্থলে ভায্তকারগণ সাধারণ 

ভাবে স্থতিগ্রমাণের আলোচনা! ছাড়া বিশেষ ভাবে গীতার সাঁক্ষাকেই অবলম্বন 

করেছেন যে কারণে গীতা ব্যোস্তের শ্বৃতিগ্রস্থান রূপে গণা হয়েছে। প্রসঙ্গত 

তারা মন্তু ওভূতি ধর্মশান্্কারগণের বচন কখনও কখনও উদ্ধার করেছেন। 

কিন্তু সৃত্রকাঁর কোথাও ম্পষ্টত পুরাণের উল্লেখ করেন নি, ইঙ্গিতও করেছেন 
কিনা সন্দেহ। শংকর ও রামমোহনের ভাত অনুযায়ী মাত্র একটি শুত্রে 

(৩.১. ১৫) পৌরাণিক মতের উল্লেখ সৃত্রকারের অভীগ্সিত ছিল।১৯ 
্ষনূত্রকাঁরের এই পুরাণবর্জন সম্ভবত ভাস্কার শংকর প্রদর্গিত পৌরাণিক 
মত ও সাক্ষোর প্রতি উপেক্ষার অপর এক কারণ; আৰ এক্ষেনে রার্মমোহন 
তাঁর ভাঙ্কে শংকরকেই অন্ুমরণ কবেছেন। কিন্তু সথীয় স্ুত্রব্যাখ্যায় পুরাণের 
সাহায্য গ্রহণ না করলেও এরং শ্রুতির তুলনায় পুবাঁকে নিয়পর্যায়ের শান্ত 
মনে করলেও শংকর একথা স্পষ্টই বলেছেন--ইতিহাস-পুরাণ বোমূল এবং 
নষ্টা ব্যাসাদি খবিগণের গ্রতক্ষ অন্ভূতিজনিত অভিজ্ঞতায় উপর এর 
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সত্য প্রতিদ্িত। স্থতরাং দেবগণের অস্তিত্ব ও দেবদর্শনের যাথার্থা প্রমাণের 

পক্ষে ইতিহাস-পুরাঁণের সাক্ষা অন্রাস্ত।১» সাম্প্রদায়িক বিষ্ুপাঁদক বামাহু 

তার বেদাস্তভাষ্ষে শ্রুতিবাকা ও স্বতিবচনের পাশাপাশি বহস্থলে বিষুপুরাণের 
সাক্ষ্য উদ্ধত করেছেন; কিন্তু তিনিও শান্ত্রূপে পুবাঁণকে শ্রুতির সমকক্ষ মনে 

করেন নি। পাতঞল-যোগসিন্বাস্ত খণ্ডন প্রসক্ষে তিনি বলেন, পুরাণগ্রব্ধা 

হিরণাগর্ভ দেহধারী হওয়ায় স্বয়ং যেমন রজঃ ও তমোগুণ থেকে মুক্ত নন, 
তার রচিত পুরাণশান্ত্র তেমনি রজ: ও তমোমূলক-_স্ৃতরাং যোগন্বতির মতই 
পুরাণের মধোও ভ্রান্তির অবকাশ আছে।১" কিন্তু রাঁমান্থজের (গ্রী্টীয় একাদশ 
শতাবী ) পর থেকেই সাম্প্রদায়িক বেদাস্তভাম্যকারগণের মধো পুরাণপ্রামাণা 
সম্পর্কে দৃষ্টিভক্ীর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় অধায়ে প্রসঙ্গত এর 
কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। শংকর বা রামাহুজ পুরাণকে শান্র্ূপে গণা করেও 

তার শ্রুতিসমকক্ষতা শ্বীকার করেন নি। কিন্তু পরবর্তী বৈদাস্তিকগণ শান্- 
হিসাবে শ্রুতি ও পুরাণের মধো প্রভেদ তো করেনই নি, অধিকস্ত সাম্রদীয়িক 

প্রয়োজনসিদ্ধির জন্ম কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলিকে 

প্রত্যক্ষত বা পরোক্ষত শ্রুতির উধে স্থান দিতেও তাঁদের হিধ! ছিল না। 

চ্ৈতবাদী মধবাচার্ষের মতে (গ্রীষটীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) প্রামাণিক শাসন 
বলতে বুঝতে হবে খগাদি চতুর্বেদ, পাঞ্চরাত্রশান্, মহাভারত, রামায়ণ, 

র্নুত্র, পাঞ্চবাত্রাত্মক বৈষ্ণব পুরাণসমুহ এবং এই সকলের প্রতিকূল না হলে 

মন্ন প্রভৃতি শ্বৃতিগ্রন্থ ।১ দেখা যাচ্ছে রামাতজের মনে পুরাণপ্রামাণা সম্পর্কে 

যে ছবিধাটুকু ছিল মধ্ব তা কাটিয়ে উঠেছেন। তার বিবেচনায় পুরাপশাস্ 
গ্রমাণরূপে বেদের মতই মান্য তবে যে কোনও পুরাণ নয়, পাঞ্চবাত্রাহুসারী 

বৈধৰ পুরাণগুলিরই কেবল এই মর্ধাদ] প্রাপা। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে কার 
অবিমিশ্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টির প্রকাশ লক্ষণীয়। অন্ধরূপ মনোভাবের পরিপূর্ণ 

বিকাশ ঘটেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্পরদীয়ভক্ত আচার্যগণের মতবাদে । এই 
সম্প্রদায়ের প্রধানতম তত্বব্যাখ্যাতা৷ জীবগোম্বামী আলোচনাগ্রসঙ্গে জ্ঞানের 
উৎপ্তিস্থলক্ষপে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় সাধারণ ভাবে স্বীকৃত অন্ত 
সকল গ্রমাণকে অগ্রাহ করে একমাত্র শবগ্রমাণকেই মান্য করেছেন ;১৯ কিন্তু 
শব্প্রমাগ বলতে, শংকর, ভাস্কর বা রামান্জ গ্রভৃতির স্ায় তিনি একমাস 

শ্রুতিসাক্ষাকে বোঝেন নি। তার মতে বর্তমান যুগে শ্রুতি ব বো অধিগত 
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করা সহজ নয়) বেদভায্যকারগণের পরস্পরের মধ্যেও মতের মিল নেই) সুতরাং 
বেদের অর্থনির্য় করতে হলে আমাদের ইতিহাস-পুরাণের সাক্ষাকে শব- 
প্রমাণের মর্যাদা দিতে হবে; বেদের অস্তরনিহিত অর্থকে সম্পর্ণতা দান করবার 
জন্যই পুরাণের স্থঠি।২* অত্রপর তিনি আরও অগ্রসর হয়ে মত্ম্বপুরাণের 
বচন উদ্ধৃত করে পুরাণসমূহকে সাত্বিক, রাঁজমিক, তামদিক ও সংকীর্ণ এই চার 

শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে এর মধো সাত্বিক পুরাণগুলি বিষ্ুমাহাত্ময 

হুচক, রাঁজসিক শ্রেণীতে ব্রদ্ধার মাহাত্ম্য বধিত, তামসিক পুরাঁণসমূহের 

আরাধা শিব ও সংকীর্ণ গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য দেবী সরম্বতী ও পিতৃগণের মহিমা 

কীর্তন২১। কিন্তু এই ভাবে বৈষ্ণব পুরাণগুলির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হলেও জীব 
তা যথেষ্ট মনে করেন নি। তিনি তার পরেও বলতে চেয়েছেন, বৈষ্ণব- 
পুরাণসমূহের মধ, এমন কি সর্বশান্ত্রের মধো, ভাগবতগুরাণই সাত্বিকতম ও 

প্রমাণ হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ; বাস ব্রদ্ষস্ত্রের রচয়িতা বটে, কিস্তু এই সুত্রে সর্ব- 
সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত নয়; তাছাড়া এগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এর ব্যাখ্যা 

সম্পর্কেও মতভেদ আছে; সুতরাং প্রমাণরূপে বেদ, ইতিহাসপুরাণ, র্গসথত্ 

গ্রভৃতি সর্বশান্ত্রের সারস্বরূপ একটি অপৌকুষেয় পুরাণগ্রস্থকেই মান্য করা 
বিধেয়। এমন এক গ্রন্থ 'সর্বপ্রমাণচক্রবর্তা ভাগবতপুরাঁণ; ব্যাস ত্রন্সত্ 
ও বিবিধ পুরাণ্রস্থ রচনা করেও পূর্ণ তৃপ্চি লাভ করতে পারেননি__সেই হেতু 
তিনি সমাধিমগ্ন হয়ে ব্রহ্বস্থত্রের অকুত্রিম ভাম্বরূপে ভাগবতপুরাণ প্রণয়ন 

কবেছেন; স্থতরাং ভাগবত পুরাণেই সর্বশান্ত্রের সমন্বয় ।*২ এই দৃঠিতঙ্গীর মধো 
সাম্প্রদায়িক মতে প্রগাট বিশ্বাস এবং অকৃত্রিম/ শ্রদ্ধা ও অন্ুরাগের প্রকাশ 

যথে্ঈ থাকলেও এঁতিহাসিক বিচারবোঁধের পরিচয় অল্পই ছিল। গৌড়ীয় 
বৈধ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্যান্য আচার্ষগণ ভাগবত পুরাণের প্রতি তাদের অপরিসীম 
শ্রদ্ধাসতবেও কিন্তু সর্বদা প্রকাশে এতটা নিরংকুশ হতে পাবেন নি। 

রাধাদামোদর ও তীর শিল্ত বলদেব বিষ্যাতৃষণের বচন] বিশ্লেষণ করলে তার 
প্রমাণ পাওয়া ঘায়। রাধাদামোদর তীর “বেদাস্ত-স্যমত্তক* গ্রন্থে স্বীকার 
করেছেন পরবর্তী যুগের খধিগণের মধো গ্রায়শ সিদ্ধাস্তগত মতভেদ লক্ষ্য 
কর! যায়। তাই তাঁদের উত্ভিকে গ্রমাণন্থরূপ গণ্য কর] চলে না) অপর 
পক্ষে শ্রুতির মধো কোনও অন্তধিরোধ নেই--শ্রতিই একমাত্র আদি অকৃত্রিম 

প্রমাণ।*ও বলাবাহছলা পুবাপকারগণ এই পরবর্তী খবিকলেরই অন্তভ্ত। কিছু 
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কার্ধত রাধাদামোদর নিজেকে সর্ব তীর ক্রতিশ্রেষঠত্ববাদে নিবন্ধ বাখতে 
পারেন নি। এ একই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায় তিনি জীব 
গোস্বামীর অন্থকরণে পুরাণসমূহকে তামমিক, বাঁজমিক ও লাত্বিক শ্রেণীতরয়ে 
বিভক্ত করে তথাকথিত লাত্বিক (অর্থাৎ বৈধব ) পুরাণগুলির শ্রেষ্ঠত্ব ও 
প্রামাণিকতা প্রতিপক্ন করবার জন্য সচেষ্ট |» এই স্ববিরোধ বলদেবের 

রচনাতেও (অষ্টাদশ শতাবী ) লক্ষণীয়। তিনি বেদের শ্রেষ্ঠতে ও সর্বোচ্চ 

গ্রামাণিকতায় বিশ্বাসী এবং তাঁর মতে শৃত্রের বেদপাঠে অধিকার নেই, 
পুরাণ-ইতিহাস শ্রবণই তার পক্ষে বিধেয়। এমন কি তিনি বলেন, যেহেতু 
শৃদ্রগণের মুক্তি পুরাণাদি শ্রবণের ফলেই সম্ভব, সেই কারণে তারা এই 
উপায়ে মুক্তিলাভ করলেও তাদের অঞ্জিত মূক্তি বেদাঁধিকারী ব্রাহ্মণাদি তিন 
উচ্চবর্ণের লভ্য মুক্তি অপেক্ষা! নিয়স্তরের ।-_অর্থাৎ মুক্তির ভূমিতেও বর্ণবিভাগ 
আছে ।২* কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষ্য করা! যায় স্বরচিত ত্রদ্বত্রের গোবিন্বভাষ্বের 
মঙ্ললাচরণে (তৃতীয় ক্লোকে ) ভাঁগবতপুরাণের- শ্রেষ্ঠত! সম্পর্কে তার অকু 
স্বীকৃতি এবং “স্থক্মা'শীর্ষক এ অংশের নিজকত টাকায় এই মর্মে উক্তি যে 
বোদবাসের সমাধিলন ত্রক্ষহত্রের অক্কত্রিম ভাত্বন্বর্প সমস্ত বেদাস্তের সারভূত 
শ্রীমদ্ভাগবতের আহ্গতোই তিনি ব্্কুত্র ব্যাখ্যা আরম্ভ করছেন।২* জীব- 
গোস্বামীর প্রভাব তিনিও এড়াতে পারেন নি। অপর পক্ষে শ্রীপতি, 
শ্কঠ প্রভৃতি রচিত সাশ্রদায়িক শৈব বেদোস্তভাস্তগুলিতে অনুরূপভাবেই 
শিবের শে্ঠত্ব স্থাপন করা হয়েছে; বলা হয়েছে,_-শিবই প্রতরন্ম ; বেদের 
সমস্ত বচনই শিবের গৌরবন্মর ) শৈব আগম শিবপুরাঁণ সর্বাধিক প্রামাণিক 
শান্তর; এবং বিষুমাহাত্মযস্চক পুরাণগুলি শান্ব হিসাবে অপেক্ষাকৃত নিরুষ্ট।ং* 

বীরশৈব ভায়কার শ্রীপতি স্পঃত পুরাণ-ইভিহাসের প্রামাণ্য ত্বীকার করেছেন 
--এবং এই শ্রেণীভুক্ত যে-সব গ্রন্থের বচন তিনি প্রমাণরূপে ভাঙ্কে উদ্ধত 

করেছেন তার মধ্যে সাশ্প্রদায়িক শৈবশান্রেষই স্থনিশ্চিত প্রাধান্ত-_ যথা 
শিবগীতা, শিবপুরাণ, শিবপুরাণের অন্তর্গত বায়বীয় লংহিতা, ব্রদ্ধাওপুরাণ। 
লিঙ্গপুরাণ, সব্দপুরাণ, ঈশান-সংহিতা, শিবধর্ম, বাতুলনতন্। অনভবন্তর, বীরাগম, 
মহিয়তন্ত্, ইত্যাদি। 

এ পর্স্ত পুরাণের তাৎপর্য ও পৌরাণিক লাহিত্যের বৈশিষ্্য এবং ক্রম- 
অভিব্যজি সম্পর্কে যা বল হুল সেই প্রেক্ষাপটটি মনে রাখলে পুরাণ সম্পর্কে 
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রামমোহনের দৃঠিতঙ্গী ও উ্ভিগুলির তাৎপর্য বিচার করা! সহজ হবে। সংস্কৃত 
ও বাঙ্লায় রচিত তাঁর বিচাবগ্রস্থগুলির ' মধ্যে বিভিন্ন গ্রসঙ্গে সর্বসমেত তাকে 
পুরাখ-ইতিহাস পর্যায়ের* ছাব্বিশ খানি গ্রন্থের উল্লেখ করতে দেখা! যায় : 

(১) ভাগবতগুরাণ (৮৯ বার)) (২) বিঞ্ুগুরাণ (৬ বার )$৩১ 

(৩) পদ্পপুরাণ (১৯ বার))৬২ (৪) গকড়পুরাণ ' (৮ বার )) 

(৫) কালিক! (কালী ) পুরাঁণ (৮ বার )7১৪ (৬) স্বন্দপুরাণ ( ১৮ বার )7)* 
(৭) ভবিষপুরাণ (২ বার); (৮) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (৬ বার))*" 
(৯) নরসিংহপুরাণ (১ বার) (১০) শিবধর্ম (১ বার ))%, 
(১১) কৃর্মপুরাণ (১২ বার);৪ (১২) বরাহপুরাণ (২ বার))৪১ (১৩) শিবপুরাঁণ 

(৫ বার))২ (১৪) লিঙ্গপুরাণ (৩ বার) (১৫) শান্বপুরাণ 

(১ বার ))8* (১৬) মার্কতেয়পুরাঁণ (৫ বার )78৫ (১৭) ব্রন্ষপুরাঁণ 

(৪ বার )38* (১৮) বিষুধর্সোত্বর (১ বার )৪+ (১৯) নারদীয়পুরাঁণ 

(১ বার ))৪৮ (২০) মৎল্তপুরাণ (২ বার):** (২১) দেবীপুরাণ 
(৩ বার))৭ (২২) মহাভারত (৩১ বার)$১ (২৩) রামায়ণ 

(২ বার ))৫২ (২৪) হরিবংশ (২ বার ))*৩ (২৫) যোগবাশিষ্ঠ (রামায়ণ ) 
(১৫ বার )74৪ এবং (২৬) অধ্যাত্ম রামায়ণ (৩ বার )7*৫। এই কিঞ্চিৎ 
বিস্তারিত সমীক্ষা থেকে সহজেই যে সিদ্ধান্ত করা যায় তা এই : রামমোহন 
হিন্দুধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে নিজেকে মাত্র বৈদিক সাহিত্যের জ্ঞানকাণ্ডের মধো-- 
অর্থাৎ উপনিষদ্-বেদান্তে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এই প্রচলিত সংস্কার সম্পূর্ণ 
ভিত্তিহীন। বেদোৌত্বর স্থবিশাল পৌরাণিক সাহিতোর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল 
খুবই গভীর এবং সথবিস্তীর্ঘ। হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী ব্যাখা ও মূল্যায়নের 

কাজ ঘে পৌরাণিক (ও তাম্ত্রিক ) এঁতি্বের উপযুক্ত বিচার ছাড়! সম্ভব হতে 
পারে না এই বোধও তাঁর চিত্তে খুবই ম্পষ্ট। এই কারণেই প্রথম থেকে তাঁকে 
তার বাঙলা ও সংস্কৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে শান্্রহিসাবে পুরাণ-তন্ত্রের গুরুত্বের 

গ্রসঙ্নটিকে একাধিক বার আলোচনা করতে দেখা যায়। এ-সম্পর্কে তৃতীয় 
অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে যা বলা হয়েছে পুনরুক্তি ন! করে, সংক্ষেপে তার 

সারমর্ম এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে: রামমোহনের মতে পুরাণ ও তন্বকে 
অবস্থাই শান বলে গণ্য 'করতে হবে, এবং শ্রুতিবিরোধী না! হলে এদের সাক্ষ্য 

নিশ্চয় প্রমাপরপে মান্। শ্রতিগ্রমাণ প্রমঙ্গে তিনি সমগ্র শ্রুতির থে 
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একবাক্যতা শ্বীকার করেছেন. পুরাণ-তস্ত্ সংক্রান্ত আলোচনায় সেই তৰকেই 

তিনি কিছু মপ্পরসারিত অর্থে প্রয়োগ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে পুরাণ 

তত্র সাক্ষ্য নানা স্থানে বৈদিক দিদ্ধান্তের বিরোধী; পুরাণে ও তন্তরে মাকার 

উপাসনার বিস্তারিত উপদেশ ও পুগথান্পুত্খ ( এবং প্রায়শ স্থল) বর্ণনা দৃষ্ 

হয়। এ-সম্পর্কে রামমোহনের বক্তবা, বৈদিক জানকাণ্ডে ব্যাখাত একতন্ববাদী 
ও একেশ্বরবাদী সিদ্ধান্তের সঙ্গে এগুলির একবাক্যতা স্থাপন করে সামঞ্রন্য করে 

নিতে হবে। এই সমস্ত তথাকথিত সাঁকারোপাসনা বাচক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক 

উক্তিসমূহ গ্রকৃতপক্ষে বহুদেববাঁদী সিদ্ধান্ত নয়; এক অখণ্ড ব্রন্ধ বাঁ পরমেশ্বরের 

উপাসনায় মানগষকে উদ্ধদ্ধ করাই এগুলির অভিপ্রায়। বর্গের শ্রবণ, মনন, 

নিদিধ্যাসনে ঘাঁরা অসমর্থ সেই সব দূর্বল অধিকাঁবীর উপাসনার জন্য ঈশ্বরের 

এই ইন্রিযগ্রাহ রূপগুলি কল্পনা করা হয়েছে। উপাসনার এই অপেক্ষার 

সহজ প্রণাঁলী সামনে না থাকলে লাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে, ধর্মভয়শ্ন্য 

নাস্তিক ও দুন্ধৃতিকাঁরীর সংখ্যা বাড়বে এবং (লোকস্থিতি বিপন্ন হবে। কথাটি 

রামমোহন একাধিকবার অতি স্পষ্ট করেই বলেছেন £-*--""তবে পুরাণেতে 

এবং অন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনার যেবাছুল্য মতে 

লিখিয্াছেন সে গ্রতাক্ষ বটে কিন্তু সে পুরাণ এবং ত্থা'দি সেই সাঁকার বর্ণনের 

সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ পুনঃ এইরূপে করিয়াছেন যে, যেবাক্তি ব্রহ্মবিষয়ের 

শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক সেই বাক্তি দুষ্র্মে প্রবর্ত না হইয়া রূপকল্পনা 

করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক (1) পরষেশ্বরের উপাসনাতে 

যাহাঁর অধিকার হয় কাল্ননিক উপাঁসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই ।”*৮ অন্ত: 

“বাস্তবিক যে যে বচনে ছিতুজ, চতুভূ'্জ, শতভুজ, সহশ্রভুজ ইত্যাদি রূপেতে 

্্মারোগে ত্রদ্ধ করিয়া কহিয়াছেন মেই সকল বচনের সহিত বেদাত্তস্থত্রের 

একবাক্যত! করিয়া তাবৎ খধিরা বা গরস্থকর্তারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে সেই 

সকল আকার কল্পনা মার, যাবৎ ব্রহ্মজিজাসা না হয় তাঁবৎ ঈশ্বরোদ্দেশে এ 

কাল্পনিক রূপের আরাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া বরহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয় 

কিন্তু ব্রদ্মজিজাসা হইলে পর কার্নিক রূপের উপাসনার প্রয়োজন থাকে 

না... 1%৫৮ক এই অধিকারিভেদ স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 

রামমোহন খুব জোর দিয়েই বলেছেন, পুরাণ-তম কথিত পরমেশ্বরের রূপকল্ননা 

কলপনামান্রই, তাঁর কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই; এগুলি যে কোনও সষ্ট বস্তার মত 
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উৎপত্ভি-বিনাশনীল। গ্ররৃতপক্ষে উপনিষদের মত পুরাঁণতন্াণিরও প্রতিপান্চ 

এক অখণ্ড পরমন্রদ্ব। দুর্বল উপাঁসকের চিত্ত পৌরাণিক রূপকল্পনার মাধামে 
্ষজানের ভূমিতে আরোহণ করতে সক্ষম হলেই দকল রূপকল্পনা অস্তহিত হয়। 
এই বক্তব্যের প্রমাণে তার বিচারপ্রন্থগুলিতে বিষ, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ 
এবং কুলার্ণব, মহানির্বাণ প্রভৃতি তন্ত্র থেকে একাধিকবার তিনি বহু বচন উদ্ধার 

করেছেন | বেদের জ্ঞানকাণ্ডেও যে একই পদ্ধতিতে দুর্বল অধিকারীর 

উদ্দেস্তে বিশেষ বিশেষ উপাঁননার বিধান দেওয়া আছে এই প্রসঙ্গে রামমোহন 
সেদিকেও. আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভোলেন নি। এই উপাসনাসমূহ 

ছুটি ধারায় বিভক্ত ; (১) .'প্রণব' জপের ছারা উপাঁনা; (২) ব্রহ্ধা, সুর্য, 
অগ্নি, প্রাণ, মন, আকাশ ইত্যাদি সৃষ্ট বস্তকে ব্রহ্ম জ্ঞানে উপাসন|1*১ বাহত 
এই দ্বিতীয়োক্ত বৈদিক বিশেষ উপাসনা ও পৌরাণিক সরূপ উপাসনার মধ্যে 

একটি বড় পার্থক্য এই যে পুরাণ-তন্ত্রে ম্ূপ উপান! বলতে মাকার উপাসনা বা 

প্রতিমাপৃজাই বিহিত, বৈদিক যুগে উপাসনায় প্রতিমা! মাধ্যমের উত্তব হয় নি। 
উতয়ন্র কিন্তু মূল তন্বাটি এক : দুর্বল অধিকারীর চিত্ত স্থির করবার জন্ত ও 
লোকস্ছিতি রক্ষা করবার উদ্দেশ্তেই বেদে ও পুরাণে রূপকল্পনার নির্দেশ 

দেওয়া হয়েছে। উপাশ্য বাজ্েয় কিন্তু সর্বদা ও সর্বত্র পরব্রহ্ধ। বেদের 

সঙ্গে পুরাণের একবাক্যতা স্থাপনে তাই কোনও বাধা নেই। এই একবাক্যতা 
্বীকাঁর করে নিলেই সমগ্রভাবে শাস্ত্রের একটি স্থুসঙ্গত ও সুসমঞ্স মীমাংসায় 
উপনীত হওয়া সম্ভব। পুরাণশান্তের প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রামমোহনের এই 

বিস্তারিত আলোচন| থেকে দেখা যাচ্ছে বেদান্তদর্শনে তাঁর গুরুস্থানীয় শংকরের 
মক্ষে তার মতের কয়েকটি সাদৃশ্ত ছিল। প্রথমত শংকরের মণ তিনি 
ক্রুতিপ্রমাণকে পুরাণতন্ত্রাদির সাক্ষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজান করেছেন এবং শ্রুতিমম্মত 
এবং শ্রুতির অন্থগত হলে তবেই পুরাণ-তন্ত্রের বচনকে শান্ত্ের মর্যাদা দাঁন 

করেছেন। ঘিতীয়ত শংকরের মতই তিনি তাঁর বেদাস্তভাষে বা 'বেদাস্তসার" 

প্রভৃতি বেদাস্তবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থে পুরাণতন্্রাদির বচনকে সাক্ষা হিসাবে 
গ্রহণ করেন নি। অপর পক্ষে শান্রহিসাবে বেদ ও পুরাণতন্ত্রাদির একবাকাতা 

স্থাপনের উদ্দেস্টে তিনি যেরকম বিস্তারিত, তথানিষ্ঠ ও যুজিপূর্ণ আনোচন। 
করেছেন, শংকরের রচনায় ভার নজির খুজে পাওয়া যাবে না। সাঁধারণভাৰে 
পুরাণের বেদমূলত্ব স্বীকার করা ছাড়! শংকর তার হৃবিষ্তীর্দ রচনাবলীর মধ্যে 
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কোথাও প্রচলিত পুরাঁণগুলির উল্লেখমাত্রও করেন নি। তার নামে গ্রচলিত 

গ্বেতাস্বতরোপনিষদ-ভাযভূমিকাতে একাধিক পুরাণের বচন উদ্ধত হয়েছে 
বটে, কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি অনেক পত্তিত এই ভায়াকে শংকরের রচনা 

মনে করেন না।* 

পুরাণকে শান্ধরপে স্বীকার করে সজাগ এঁতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় দিলেও 
রামমোহনের বিচাঁরশীল আধুনিক মনের পক্ষে পৌরাণিক সাক্ষ্যের 
দুর্বলতা ও শ্ববিরোধগুলি আবিষ্কার করা৷ কঠিন হয় নি। তীর বিস্তারিত 
'আলোচনায় এ বিষয়ে তিনি যে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন সেগুলি এখানে একে 

একে আলোচনা করা যেতে পারে £ 

১, পুরাণ (ও তন্ত্র) শাস্ত্রের পরিধি বিপুল । প্রাচীনকাল থেকে মধাযুগের 
অবসান (এমন কি আধুনিক যুগের আরভতকাল ) অবধি পুরাণ-তনত্াদি 
শ্রেণীর গ্রন্থরচন1 অবাহত আছে। হুতরাং এই শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থাদির প্রামাণা 
বিচারের প্রশ্নে আমাদের প্রতিপদে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং 

যে গ্রন্থ অর্বাচীন প্রমাণিত হবে তার সাক্ষা বর্জন করতে হবে। এই 
গ্রহণ-বর্জন ব্যাপারে রামমোহন যে মানদণ্ড অবলম্বন করেছিলেন তৃতীয় 
অধায়ে তার আলোচন! করা হয়েছে৬* ক্রমরক্ষার নিমিত্ত এখানে সংক্ষেপে 

পুনকুল্লেখ করলেই চলবে। রামমোহনের মতে পুরাঁণ-তন্ত্র শ্রেণীর কেবলমাত্র 

সেই গ্রন্থগুলিই শান্্রপে মান্ত-থে গুলির টীকা! আছে এবং যেগুলির বচন 
পূ্বাচার্ধ ও নিবন্ধকারগণ উদ্ধৃত করেছেণ। এই সতর্কতার কারণটি তিনি স্পষ্ট 

ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ; ***'এদেশে পুরাণ মকলের প্রায় পরম্পরা প্রচার নাই 
এবং স্থুলভ সংস্কৃতে অনায়াসে পুরাণের নায় বচনের বচন! হইতে পারে." 1৮৯ 

তাই দেখা যাঁয় যেখানে তিনি পুরাণ বা তন্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেখানে 
আকবন্বরূপ হয় মুল গ্রন্থ নতুবা! কোনও দ্থপরিচিত প্রাচীন সংগ্রহগ্রস্থের 
উল্লেখ করতে ভোলেন নি। তার প্রতিপক্ষগণকেও আলোচনাকালে তিনি 

বার বার গ্রশ্থপ্রামাণ্য বিচারের এই মূল নীতি ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং তা 
লজ্ঘিত হতে দেখলে তীব্র সমালোচন| করেছেন । অর্বাচীন পুরাণ-তন্ত শ্রেণীর 
গ্রন্থ এবং কল্পিত পুরাণবচন রচনা করে নি সিদ্ধান্তের পক্ষে শান সমর্থন 

আদায় করবার চেষ্টা যে কত হান্তকর তার কয়েকটি দৃষ্টাস্তও তিনি দিয়েছেন। 
বিচারে তার প্রতিপক্ষ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন চৈতন্যদেবের অবতারত্ব গ্রমাণ 
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করবার উদ্দেস্কে "অনন্ত-সংহিতা” নামক গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করলে রামমোহন 

তীর পূর্বোক্ত আদর্শের মাপকাঠিতে “অনন্ত-সংহিতা'কে প্রামাধ্যহীন অর্বাচীন 
গ্রন্থ ঘোষণ1 করেন এবং কতকটা কৌতুকের বশবর্তী হয়েই দেখান যে অনুরূপ 
একখানি অর্বাচীন গ্রস্থ “তন্ত্রত্বাকর'এর উক্তির ভিত্তিতে চৈতগ্সম্জাদায়কে সম্পূর্ণ 
মন্তাৎ করাও চলে, কিন্তু এই রকম ছূর্বল প্রমাণ বাবহাঁর করা৷ পঞ্ডিতজনোচিত 

নয় (“এ গ্রন্থের গ্রসিদ্ধ টীক! নাই এ লকল বচন প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত নছে 

এনিমিত্ত আমাদের ও তাবৎ পণ্ডিতদের নিয়মান্ুসারে এ সকল বচনকে 

লিখিতে বাসনা! ছিলনা."-”)।* অন্যত্র £ “.*'এতঙ্গেশীয় বৈষণবেরা যেমন 
শ্রিভাগবতকে [বেদাস্ত ] ভাগ্য করিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্র গরুড় পুরাণ 

বলিয়। বচন রচন| করিয়াছেন, আর ছুই তিন শত বৎমবের মধ্যে জন্ম যাহাদের 

এবং অন্য দেশে অগ্রসিদ্ধ এমৎ নবীন নবীন বাক্তিকে অবতার করিয়া স্থাপন 
করিবার নিমিত্ত ভবিষ্য ও পদ্মপুরাঁণ বলিয়া যেমন কল্পিত বচন লিখেন 
মেইরপ কোনো কোনো শাক্ত শ্রীভাগবতকে অপ্রমাণ করিয়। কালীপুরাণকে 

ভাগবতরূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্বন্দপুরাণীয় বচনের প্রকাশ করেন ।** 

হুতরাং দেখা যাচ্ছে সম্প্রসারমান পৌরাণিক সাহিত্যে পরবর্তীকালীন 
অংশের অর্বাচীনত্ব সম্পর্কে রামমোহন যথেষ্ট সচেতন। বঙ্কিমের মত তিনিও 

জানতেন সন্ধান করলে এই বিপুলায়তন সাহিতা থেকে যেমন বেদমূল ধ্যান- 
ধারণার সন্ধান পাওয়] যায় তেমনি এসবের মধ্যে সত্যনারায়ণ, ষী-মনসার 

কাহিনীরও অপ্রতুল নেই। স্তরাং বেদ-বেদাস্তের সঙ্গে পুরাণের দীর্শনিক 
অংশের একবাক্যতা স্থাপন করেও পৌরাণিক সাক্ষাকে নিধিচারে মেনে নেওয়ার 
বিপদ সম্পর্কে তাকে সতর্ক থাকতে হয়েছিল। এইখানে রামমোহনের দৃষ্টি 

বিচারশীল ও আধুনিক। 
২. বর্তমান অধায়ের ভূমিকায় পুরাণ-সাহিত্যের বৈশিষ্টাগুলির আলোচনা 

প্রসঙ্ষে আমরা দেখেছি পুরাণ হিন্বধর্মের সাম্প্রদায়িক ও শ্মার্ত পঞ্চোপালনার 
অন্যতম প্রধান অবলম্বন । শংকরোত্তর সাম্প্রদায়িক বেদাস্তভাস্তকাঁরগণও বহুল 

পৰিমাঁগে সাশ্রদায়িক পুরাণগুলির সাক্ষ্যেব উপর নির্ভর করেছেন, এমন কি 
কেউ কেউ পরোক্ষে এগুলির স্থান শ্রুতির উপরে নির্দেশ করতেও ছিধা 
করেন নি। শংকরশিন্ঠ আধুনিকমনা রামষোহনের পক্ষে এই লাশ্্রদায়িক 
মংকীর্ণতাকে শ্বীকার করা সম্ভব চিজ না। অপর পক্ষে তার প্রতিপক্ষগণের 
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মধ্যে স্থতদ্ধণ্য শাহী এবং কিছু পরিমাণে মৃত্যু বিষ্যালঙ্কার ছাড়া আর প্রায় 

সকলেই মৃখাত এই সাস্প্রদািক পুরাণগুলিকে অবলঙ্গন করে তার সঙ্গে তর্কে 

নেমেছিলেন। বৈষ্বব গোস্বামী ( নাম অজ্ঞাত ), কবিতাকার ( নাম অজ্ঞাত )। 

উৎসবানন্দ বিষ্যাবাগীশ, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি কেউই এ বিষয়ে 
ব্যতিক্রম নন।** উৎসবানন্ বিদ্যাবাগীশের প্রশ্ন ছিল, 'কু্ণ' ও বদ্ধ শব দুটি 
যখন একার্থবাচক, তখন রামমোহন তার “ব্দোস্তসার' গ্রন্থে*্ত কৃষ্ণকে হূর্য, বামু, 

মহাদেব ( রু্র ) প্রভৃতি দেবতার সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত করে পরর্রহ্গের চেয়ে 

নিমনভূমিতে স্থাপন করেছেন কোন যুক্তিতে ?*৯ এই বিচারে উভয় পক্ষের মধো 
কয়েক বার উত্বর-প্রতস্তর বিনিময় হয়েছিল। রামমোহন তাঁর উত্তরে সর্বত্র 
পুরাপ-তগ্া্দি বহু গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান যে, সা্প্রদায়িক বৈষ্ণব 

পুরাণগুলি যেমন বিষ্ণুকে একমাত্র উপান্ত সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারূপে বর্ণনা করে 
শিব, শক্তি, সুর্য, ব্রদ্মা প্রভৃতি দেবদেবীকে তার অনুগত নিষ্নপধায়ের দেবতা 

গণা করেছেন, তেমনি শৈব ও শাক্তি পুরাণ ও অন্ত্গ্রন্থগুলিতে আবার বিষ্ণুর 

মাহাত্মা খর্ব করে শিব বা শক্তিকে সর্বোচ্চ আরাধ্য বা আরাঁধা! ঘোষণা করা 
হয়েছে। এই ভাবে শান্ত্ের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করলে কোনও 

মীমাংসাই সম্ভব হয় না, সাম্প্রদায়িক কলহ বেড়ে চলে মাত্র; সকল উপাসনার 
মধো তাই অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে তত্বজ্ঞানের অন্ুশলনই শ্রেষ্ঠ; তা ভিন্ন 

অবিদ্যাবন্ধন ছিন্ন করার দ্বিতীয় পন্থা নেই ( তত্বতস্ত মকলশান্ত্-সৎতর্কবিরুদ্ধমিব 

ভাতি অবিগ্যাবন্ধনলক্ষণৈকরোগস্ত তথবজ্ঞানরপৈকভেষজং বিনা অন্ৌষধবিরহাৎ 
নান্যং পন্থা বিষ্যতেহয়নায় )।** উৎসবানন্দের মত রামমোহনের পূর্বকথিত 

অপর তিন প্রতিপক্ষও ছিলেন বৈষ্ণব । এদের আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রতিযুক্ধি 

দেবার কালে রামমোহন তাঁর এই বক্তবাটিকেই আরও বিশদ্ ভাবে 
উপস্থাপিত করেছেন। গোস্বামীর প্রতি প্রযুক্ত ত্তার নিয়লিখিত উক্তিটিকে 
এই বিষয়ক যুক্তির নির্যাস গণা করা! যেতে পারে : “আপনি '' লিখিয়াছেন 

যে গোঁপালতাপনী ও শ্রীভাগবত গ্রভৃতি পুরাঁণেতে মাকার বিগ্রহ রুষ্কে 
বক্ষ করিয়া কহিয়াছেন অতএব সাকার যে কুক কেবল ডেঁহো! পাক্ষাৎ 

্রন্ধ হয়েন।'"'আঁপনকার কথা তবে গ্রাহ হইতে পারিত যদি সাকার সকলের 

মধো কষ্ণকেই ব্রন্ধ করিয়া কহিতেন (1) কিন্তু আপনার] যেমন গোপালতাপনী 

শ্রুতি ও ভাগবতকে প্রমাণ করিয়া ₹ুষকে ব্রদ্ধ কহেন সেইয়প শাকের 
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দেবীনূজ ও অন্য অন্য উপনিষৎকে প্রমাণ করিয়া, কালিকাকে ত্রদ্ষ করিয়া 
কহিয়৷ থাকেন এবং কৈবল্যোপনিষৎ ও শতরুত্রী ও শিবপুরাণ প্রভৃতি শ্রুতি 
স্বতিতে মহেশ্বরকে তরঙ্গ করিয়া কহেন () এইরপে ছান্দোগা, বৃহদারণাক 

গ্রভৃতি শ্রুতিসমূহ ব্রদ্ধা, হূর্ধ, প্রাণ, গায়ত্রী, মন আকাশ ইত্যাদিকে ব্রন্ধ 
করিয়া কহেন এবং পুরাণের মধ্যে যেমন শ্রীভাগবতে শ্রীক়ফকে বিস্তারর়পে 
বর্ণনা করেন সেইরূপ শিবপুরাণ প্রভৃতিতে মহাদেবকে এবং কালীপুরাণ 

গ্রভৃতিতে কালিকাকেও শান্বপুরাণ প্রভৃতিতে সুর্বকে বিশেষরপে ব্রদ্ধ করিয়া 
কহিয়্াছেন এবং মহাভারতে ব্রন্ধা, বিষ, শিব তিনকেই ব্রদ্ধ করিয়া কহেন (0) 
অতএব তাপনী ও ভাগবতাদি গ্রন্থ ্রীকুষ্ণকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন এই প্রমাণের 
বলে যদি দ্বিভুজ মূরলীধর কৃষ্চবিগ্রহকে কেবল লাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া! মানা 

যায় তবে ব্রদ্ধা, নদাশিব, স্ঘ, অগ্ি প্রভৃতি ধাহাদিগ্যে বেদে এবং পুরাণাদিতে 
্রক্ধ করিয়া কহিয়াছেন তীহাদের প্রতোককে সাক্ষাৎ ব্রদ্ধ করিয়া শ্বীকার 
কেন না কর”।"১ পৌরাণিক সাশ্প্রদায়িকতার বিরদ্ধে এই যুক্তিই ছিল 
বামমোহনের ত্্ধান্ব। তাকে প্রধানত বৈষুবদের সঙ্গে তর্ক করতে হয়েছিল 
বলেই তর্কটি এখানে আপাতদৃষ্টিতে বৈষণব-বিরোধী রূপ নিয়েছে। সন্দেহ 
নেই, ঘটি সাপ্প্রদায়িক শৈব বা শাক্তগণ তীঁর প্রতিপক্ষ হতেন তাহলে এই যুক্তিটি 
888885388৯৯ 

৩. রামমোঁহনের প্রতিপক্ষগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলেই_ 
পুরাঁথ অবলম্বনে তাঁদের সঙ্গে রামমোহনের তর্ক বিশেষ ক্ষেত্রে আরও কিছু দুর 
অগ্রসর হয়েছিল। বর্তমান অধ্যায়ের ভূমিকায় আমরা রেখেছি বামান্থজের 
পয থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণৰ আচার্যগণ প্রকাশ্তভাবেই পুরাণপক্ষপাতিত্ব 
প্রকাশ করেছেন এবং এ-বিষয়ে সর্বাধিক অগ্রসর হয়েছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ম্প্রদীয়। বিষুমাহাত্মাস্থচক পুরাণগুলি এদের প্রিয় শাস্গ্রস্থ ছিল এবং 
সেসবের মধ জীব গোস্বামীর মতে ভাগবতপুরাণ হল 'সবগ্রমাণচক্রবর্তীঁ, 
তার স্থান বেদবেদাস্তেরও উধর্বে। বলদেব কতৃক অষ্টাদশ শতাববীতে গৌড়ীয় 
লাশ্রধায়িক ব্রহ্স্ত্রভান্য রচিত হবার পূর্বে এর! বিশ্বাস করতেন ভাগবত 
পুরাণ প্রকৃতপক্ষে ভীদের বেদাস্ততায়। জীব গোস্বামীর পরবর্তী ছুই আচার্য 
রাঁধাদামোদর ও বলদেব বিস্কাভৃুষণ এতদূর না গেলেও বৈষ্ণব পুরাণগুলির 

বিশেষ মর্যাদা স্বীকার করেছেন এবং সেগুলির উপর প্রায় প্রতি পদে 
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নির্ভর করেছেন। রামমোহনের প্রতিপক্ষগণের মধো বৈষ্ণব গোস্বামী এই 

সাম্প্রদায়িক মতগুলি নিয়েই রাঁমমোহনের সম্মুখীন হয়েছিলেন। গোস্বামীর 

গর্থ পাওয়া যায় নি, কিন্তু রামমোহনের উত্তর আমাদের লামনে আছে।; 
প্রধানত এই ্রন্থখানি এবং গৌপত কবিতাঁকার ও কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকে 
প্রদত্ত তার উত্তরগুলি থেকে (“কবিতাকারের সহিত বিচার, “চারি প্রশ্নের 

উত্তর ও 'পথাপ্রদান' গ্রস্থজয়ে লিপিবদ্ধ) আমরা গোঁড়ীয় সাশ্প্রদায়িক 
বৈষব মতের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্িগুলির পরিচয় পাই। বামমোহনকৃত পুরাণ- 
অনুশীলনের সমীক্ষার ফলে জানা! যায়-_বিচার-প্রসঙ্গে ভাগবতপুরাপের বাবহারষইঁ 
তিনি করেছেন সর্বাধিক। এর দুটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। 
নিষ্ঠাবান বৈষব পরিবারের সন্তান হিমাবে এই গ্রন্থেব সহিত তীর পরিচয় 

প্রথম থেকেই ছিল গভীর) দ্বিতীয়ত তাঁর বৈষ্ণব প্রতিপক্ষগণের, বিশেষত 

ৰেষণৰ গোস্বামীর, নিকট ভাগবতের মর্যাদা ছিল অতি উচ্চ। হ্থুতরাঁং বিতর্কে 
এই গ্রন্থের প্রসঙ্গ যে বার বার উবাপিত হরে তা৷ অতি স্বাভাবিক । রাঁম- 

মোহনের রূচন! বিশ্লেষণ করলে দেখা যাঁয় তিনি তাঁর গৌড়ীয় বৈধব 
প্রতিপক্ষের নিয়্লিখিত কয়েকটি সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে খণ্ডন করেছেন £ (১) বোঁ- 

'ব্দোস্ত আলোচন৷ করা শিক্ষল। কেননা তা৷ এত দুরূহ যে মানববুদ্ধির অগমা। 

বেদার্থনিণায়ক খধিগণের বাক্য পরস্পর বিরোধী ; সুতরাং পুরাঁণ-ইতিহাসকেই 
'বেদ গণ্য করা উচিত) (২) পুরাগগুলির মধো বৈষ্ণব পুরাণগুলি সাত্বিক এবং 
এই কারণে বাজসিক ত্রন্ধাদির মাহীত্মাস্থচক পুরাণ ও তামসিক শৈবপুরাগ 

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; (৩) এর মধ্যেও আবার ভাগবতপুরাণ সর্বশ্রেষ্ঠ; তা একাধারে 
বস্ত্র ভাস্তন্বর্প এবং মহাভারতের অর্থন্বরপ £ (৪) ব্রন্ধ সাকার কৃষমূত্তি 
এবং সেই আকা'র মায়িক নয়, আনদারূপ, তা কেবলমাত্র তক্তজনের দৃি- 
গোঁচর। সিদ্ধান্তগুলিতে ম্পষ্টত জীবগোস্বামীর মত প্রতিফলিত। এগুলির 

বিরদ্ধে রামমোহন যথাক্রমে যে প্রতিষুক্তি দিয়েছেন তা! সংক্ষেপে এই রকম £ 

€১) বৈদিক খধিগণের বা বোব্যাখ্যাভাগণের বাক্য পরম্পর বিরোধী, এ যুক্তি 
পুরাণ-ইতিহাস সম্পর্ষেও খাটে ; কেননা বিভিন্ন পুরাণের মধ্যেও প্রচুর 

পরম্পর বিরোধী উক্তি দেখা যায়। বেদ মানববৃদ্ধির সম্পূর্ণ অগমা এ সিদ্ধাত্তও 

যুক্তিগ্রাহ নয়, কারণ গায়ন্ী, সন্ধ্যা, দশ সংস্কার প্ররুতি ত্রাহ্মণগণ এখন পর্যন্ত 
বেদমন্ত্রের সাহাযোই জপ ও অসুষ্ঠান করে থাকেন। পুরাঁণাদি বোমূল । 
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বেদার্থকেই লাধারণ মানুষের পক্ষে (যাদের বেদশ্রবণ শানে নিষেধ ) সহদতাবে 
ব্যক্ত করেছে মান্র। এই জন্যই এগুলিকে শান্্রপদবাচা মনে করা হয়। এই 
শ্রেণীর গ্রন্থ কখনও বেদের সমকক্ষত! দাবী করতে পারে না) (২) সত্ব, রজ 

তম গুণের ভিত্তিতে পুরাণগুলির শ্রেণীবিভাগ, এবং শিবমাহাত্ানূচক 
গুরাণকে তামস শ্রেণীভুক্ত করবার পক্ষেও কোনও যুক্তি নেই। পুরাণমান্রকে 
যদি ব্যাবাক্য বলে স্বীকার করতে হয় তাহলে বৈষ্ণব পুরাঁণ উচ্চ এবং 

শৈবপুরাঁণ নিয় পর্যায়তুক্ত এমন কথ! বললে ব্যাসবচনের একবাকাতা বক্ষ হয় 
না। দেখা যাচ্ছে শৈবপুরাঁণসমূহে ও মহাভারতের অনেক স্থলে শিবকে 

সর্বোচ্চ দেবতা! বলা হয়েছে এবং বিষ্লুর মুখে শিবদ্বতি বসানো হয়েছে। স্বতরাঁং 
গুরাগমানজেরই সমান মানত] | সেখানে উচ্চনীচ শ্রেণীবিভাগ করা অর্থহীন 
স্বেজছাচারিতাঁরই নামান্তর; ) (৩) ভাগবতপুরাণকে কোনও যুক্তিতেই 
বেদান্তভাষ্যরপে গণা করা চলে না। ব্রশবস্ত্রের সাড়ে পাঁচশ নৃত্রের মধ্যে 

একটিও সুত্রের ব্যাখা বা উল্লেখ ভাগবতে কোথাও পাওয়া যায় না। অপর 

পক্ষে শ্রীরুষ্ণের ব্রজলীলার যে পুষ্থানুপুঙ্খ বর্ণনা ভাগবত পুরাণে কর] হয়েছে, 
সেই সক্কল লোকবিরুদ্ধ আচরণেব সঙ্গে ব্রহবস্ত্রের সংশবমাত্রও কল্পনা করা যায় 

না।) বেষ্ণবাচার্ধরা! যেমন কৃষ্ণপক্ষে বেদীস্তের ব্যাথা করে থাকেন, শৈবাচার্যরা 

তেমনি শিবপক্ষে এরূপ করেছেন; এমন কি কোনও শাক্ত কর্তৃক স্বয়ং 

তগবত পুরাণকে কালীপক্ষে ব্যাখ্যা করার নিদর্শনও আছে। এই সব সংকীর্ণ 
সাম্প্রদায়িক ব্যাথায় শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য কখনও ধরা! পড়ে না  [ বেদাস্তের 

একমাত্র গ্রতিপাগ্ধ অদ্ধিতীয় পর্রশ্ষ, সাকার গোপীজনবন্লভ শ্রীক্ণ নন 
ম্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রে এবং মানবধর্মশান্্ে যে যে 

স্থলে বেদাস্তমতের উল্লেখ আছে সেখানেও এই কথাই বল! হয়েছে। ভাগবত 

পুরাণ যে অন্যান্য সকল পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমন সিদ্বান্তেরও কোন শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ নেই। অন্যান্য পুরাণ ইতিহাস রচনার পর পূর্ণ পরিতৃপ্তি না হওয়ায় 
সর্বশেষে ব্যাসদেব সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগবত পুরাঁণ রচনা করেছেন, এ যুক্তিও দীড়াচ্ছে 
না; কেন না অষ্টাদশ পুরাণের তালিকায় ভাগবতের স্থান পঞ্চম, লনাতন 

এঁতিহব অনুসারে তার পরেও আরও তের খানি পুরাণ রচিত হয়েছিল। 
ভাগবত পুরাণের শেষে 'ভাগবতকে যে সর্বোত্তম বল! হয়েছে ভার থেকেও 

কিছু প্রমাণ হয় না, এটি মামূলী প্রশংসাবাক্া মাত্র; অনুসন্ধান করলে দেখ! 
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যায় প্রত্যেক পুরাণের শেষেই সেই বিশেষ পুরাণকে অন্য পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
বল! হয়েছে) (9) ব্রদ্ধ সাকার আনন্দরপ কষ্চমূতি যা কেবল মাত্র ভক্ত- 
জনের দৃষ্টিগোচর, বৈষ্ণব প্রতিপক্ষের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বামমোহনের 
বক্তবা, রপক বা কল্পনার মাঁধামে বিমূর্ত আনন্দের ধারণা কর! যেতে পারে, 

কিন্ত আনন্দের মৃততিমান মনুষ্তাকৃতি হত্তপদবিশিষ্ট রূপ শান্ত, অন্ভব, প্রতাক্ষ _ 

সকল প্রকার প্রমাণের বিরোধী । ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মনোগত (50৮1০0৫) 
এর কোনও বিষয়গত (০৮1০০০৪) ভিত্তি নেই। বেদে বা পুরাণে তো 

নিয়াধিকারীর উপাসনার জন্য সূর্ঘ, বামু, অগ্রি, অন্ন, শিব, কাপিকা! গ্রতৃতি 
নানা শক্তি, বস্ত বা দৌবদেধীকে বিভিন্ন সময়ে ব্রদ্ধম বলা হয়েছে; কৃষ্ণকে 
র্ষন্বরূপ ও আনন্দমূত্তি স্বীকার করলে, এঁদের ভক্তদের দৃষ্টিতে এদেরও সাবয়ব 
আনন্দমৃতি. শ্বীকার করতে হয়। এবিষয়ে শাস্তসিদ্ধান্তের প্রকৃত তাৎপর, 

এক অদ্বিতীয় পরমত্রঙ্গই আনন্দম্বরূপ , এই ব্রদ্মানন্দের কোনও মূর্ত বিগ্রহ শ্রুতি 

হ্বীকার করেন না।* | 

বৈষ্ৰ প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্কবিতর্ক উপলক্ষে তীর উ্াপিত মব কটি যুক্তিই 

রামমোহন এই ভাবে অনায়ামে ও নিগুণতার সহিত খণ্ডন করেছেন। এক্ষেত্রে 
রষ্টবা রামমোহনের প্রতিপক্ষ জীব গোস্বামীর যুক্তিগুলিকেই প্রধানত অবলম্বন 
করেছেন, পরবর্তা বৈষ্ণব বৈদান্তিক রাধাদামোদর বা রলদেব বিদ্যাতৃষণের 
উল্লেখ করেন নি) তাই রামমোহনকেও তাদের প্রসঙ্গ তুলতে হয়নি । 

এই বাদাস্থবাদ পাঠে আমাদের স্বভাবত মনে হয় মনীষায় ও পাণ্ডিত্য 

উক্ত প্রতিযোগী রামমোহনের সমকক্ষ ছিলেন না। বিতর্কে যে সব প্রশ্ন উঠেছিল 
সেগুলিও নিতান্তই সাময়িক, আজকের মননজগতে তার বিশেষ কোনও গুরুত্ব 

নেই। কিন্ত আলোচনাপ্রপঙ্গে রামমোহনের চিন্তার কিছু হুত্রের সঙ্গে 

আমরা পরিচিত হই যার স্থান নিছক সাময়িকতার উধের্ব এবং য| বৈষণবধর্ম 
সংক্রান্ত বর্তমান গবেষণায় অব্লগ্থিত কয়েকটি বিশেষ অনুসন্ধানধারার কথা. 
মনে করিয়ে দেয়। গোস্বামীর প্রশ্নোত্রে তাকে ভাগবতপুরাণের সুদীর্ঘ ও 
পুগ্ধানুপুঙ্ঘ আলোচনা করতে হয়েছিল। এই প্রনঙ্গে তার বক্তব্য ছিল, 
ভাগবত পুরাণে যদিও সাকার কৃষ্ণোপামনাঁর বিস্তারিত বর্ণনা আছে--ত 

মত্বেও এই গ্রন্থের মূল গ্রতিপান্চ অছৈত ব্রন্ধবাদ।'* ভাগবতে যেমন দেখা 
যায় কচ কোথাও নিজেকে ব্রদ্ধ বলেছেন, তেমনি এই গ্রন্থেরই তৃতীয় স্বন্স্থ 
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উনত্রিংশ অধ্যায়ে কপিলও নিজেকে সর্বব্যাপী পরমাত্বা বলে বর্ণন! কবেছেন। 

'ভাগবতের দশম ্ বদ্ধের ৬৯ অধ্যায়ে দেখা যায় কৃষ্ণ কখনও সন্ধ্যা করছেন, 

কখনও বা ত্রহ্ধমন্ত্র জপ করছেন, আবার কখনও পরমাত্মার ধানে মগ্ন আছেন 

ভাগবতে অন্তত্র উপদেশ দেওয়া! হয়েছে, কেবল কৃঞ্ধকে নয়, তাবৎ বিশ্ব- 
চরাঁচরকে বর্ম বলে জানবে ; দশম ক্বন্ধের ৮৫ অধ্যায়ে পিত। বন্নর্দেবেৰ প্রতি 

কুষ্ণের উক্তি £ আমি, তুমি বলদেব, দ্বারকাবাসী মকল নরনারী, সমস্ত স্থাবর 
জঙ্গম এই সন কিছুকেই ক্রক্ম বলে জান। সুতরাং ভাগবতের ক এক ত্র্ব- 

জিজানু ও ব্রহ্ধজ্ানী পুরুষ, তিনি ব! তার বিগ্রহ একমাত্র ব্রন্ধ নন।*ঃ যে অর্থে 
তাকে ব্রন্ধ বল! হয়েছে লে অর্থে চরাচধের সকল ব্যক্তি বা বস্তকেই ব্রহ্ম বলা 
'ঘেতে পারে-কেন না অছবৈত বেদাস্তের দৃষ্টিতে সব কিছুই ব্রদ্ষস্রূপ। এই 
প্রসঙ্গে রামমোহন ছান্দোগা উপনিষদ্ (৩১৭৬) উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন 

শ্রুতিতে প্রাপ্ত কৃষ্ণের এই প্রাচীনতম উল্লেখে তাকে অঙ্গিরসগোত্রীয় ঘোর 

নামক খধির নিকট পুরুষযজ্ঞ বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ গ্রহণরত শিক্ষার্থীরপে 
বর্ণন। কর! হয়েছে (তদ্ধৈতদ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকী পুত্রায়োক্োীবাচা- 

পিপাম এব স বতৃব সোহস্তবেলাযামেতত্রয়ং প্রতিপদ্ভেতাক্ষিতমন্তচযুতমসি 
প্রাণসংশিতমসীতি''" )। ভাগবতে যে কৃষ্ণবর্তৃক ত্রদ্মন্ত্রপের উল্লেখ আছে 

সেটি এই বিশেষ শ্রুতির অনুসরণ । এই শ্রুতির ইঙ্গিত অনুসারে, আদৌ কৃষ্ণ 

্ন্ম নন, দেবতাঁও নন, ক্রদ্মজিজ্ঞান্থ পুরুষ মাত্র। বর্তমান কৃষ্ণ-গবেষণায় এ 

তথা মোটামুটি স্বীকৃত যে ভাগবত ধর্মের উপাস্ত দেবতা কৃষ্ণ মূলত ক্ষত্রিয় 
বৃষ্িকুলজাত এক বীরপুরুষ, ব্রন্মবিদ ও ধর্মপ্রবন্তা। ছান্দোগ্যোপনিষদে 

অঙ্গিরাবংলীয় ঘোর খধির শিষারপে তার সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়; 

উত্তরকালে ভারতবধের অপরাপর অনেক মহাপুরুষের মত তিনি ক্রমশ উপান্ত 

দেবতার মর্ধাদাঁ লাভ করেছেন ।** বর্তমানে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে 

উপনিষদের দেবকীপুত্র কৃষ্ণ এবং ইতিহাঁস-পুরাঁণে বণিত দেবকীপুত্র কৃষ্ণ একই 

বাক্তি। সম্ভবত আধুনিক'যুগে সর্বপ্রথম মূল কৃষ্চচরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি 
দুটি আকর্ষণ করে রামমোহন নিজের অলক্ষ্যে আধুনিক কৃষ্ণ-গবেষণাঁর উক্ত 
মূল্যবান ুত্রটি পঞ্ডিতদমাজকে ধরিয়ে দিয়েছেন। এর থেকে আর একটি 
সিদ্ধান্তও কর! চলে। ক কাহিনী বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিতোোর মাধ্যমে 
যে ভাবে আমামের কাছে উপস্থিত হয়েছে তার মধো কৃষের ছুটি স্বতন্ত্র রূপ 
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আমরা দেখতে পাই £ এক দিকে উপনিষদ্দে ও মহাভারতে বর্ণিত রুষ্ণচরিত্র 

যেখানে কৃষ্ণ ব্রদ্মবিদ্ ধর্মপ্রবক্তা, কূটনীতিজ, রণপর্ডিত ও আশ্রিতবৎসল; অপর 
দিকে হরিবংশ-পুরাণাঁদিতে বর্ণিত কৃষ্ণ যিনি প্রেমিক, ভক্তলখ! ও গোগীজন- 

বন্পভ। রামমোহন স্পষ্টত বদ্ধজ ও ধর্মপ্রবক্তা মানব কৃষ্ণের পক্ষপাতী । লক্ষা 
করবার বিষয়, গীতা রামমোহনের অতি শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় গ্রন্থ। তিনি এর 

বঙ্গাহবাদ করেছিলেন ও অসংখ্যবার বিভিন্ন স্থানে গীতার কৃষ্কোক্তি তাকে 
উদ্ধৃত করতে দেখা যায়। বুন্দাবনলীলার নায়ক ব্রজগোপাল কৃষ্ণকে তাঁর 

আধুনিক মন প্রত্যাখ্যান করেছিল। আলোচনায় দেখা গেছে ভাগবত 

পুরাণের কৃষ্ণকেও তিনি ক্রম পুরুষ রূপেই গ্রহণ করেছেন। এই ভাবে 
রামমোহন সম্ভবত এক্ষেত্রেও নিজের অলক্ষো আধুনিক কৃষ্ণগবেষণার আর 
একটি ধারার স্বত্রপাত করেছেন। বর্তমানে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন 
উপনিষদ্-মহাভারতে বধিত কৃষ্ণজীবনের কাঠামোটির অতিবঞ্জন সত্বেও একটি 

এতিহািক তিত্তি আছে; সে তুলনায় বুদ্দাবনের কাহিনী অর্বাচীন, উত্তরকালের 
মংযোজন।** এই প্রসঙ্গে ন্মরণীয় বঙ্ছিমচন্ত্র তার 'কৃষচবিত্র'তে কৃষের 

বৃন্দাবনলীলাকে অনৈতিহাসিক জ্ঞানে বর্জন করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি 

রামমোহনের নাম কোথাও না করলেও শেষোকের দৃ্টিতঙ্গীর দ্বারা নিজের 

অলক্ষ্যে ঘে প্রভাবিত হননি এমন কথা জোর করে বল! চলে না।। 

ভাগবত পুরাণের আলোচনা প্রসঙ্গে রামমোহন আর একটি প্রশ্ন তুলেছেন 
যেটিও পরবর্তী গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । প্রশ্নটি চৈত্ দেবকেন্ত্িক 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূর্ব-পরম্পরা বিষয়ক । উক্ত লশ্রদাযভুক্ত পরমানদদ 
মেন কবিকর্ণপুর ( যোড়শ শতাবী ) বা বলদেব বিষ্ভাতৃষণের ( অষ্টাদশ শতাবী ) 
মতাহুসারে চৈতন্য সম্প্রদায় দাক্ষিণাত্যের ছৈতবাদী মাধ্ব বৈষঃব সম্প্রদায়ের 
শাখা।' কিন্ত শুনতে আশ্চর্য লাগলেও একটি প্রাচীনতর এঁতিহ্ অনুযায়ী 

চৈতন্-সপ্রদায়ের পূর্বন্থরীরা সকলেই শংকরপন্থী অধৈতবাদী সঙ্লযামী এবং এই 
পরম্পরার আদি পুরুষ হ্বয়ং শংকরাচার্য। গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আধুনিক 
আলোচনাকারীদের মধ্যে রামমোহনই সর্বপ্রথম এই তথ্যের প্রতি বিঘৎমাজের 

দৃষ্টি আকধণ করেন। বৈষ্ণব গোস্বামীর প্রঙ্থেতবরে তাঁর নিয্ললিধিত উ্ভি 
স্মরণীয় £ 'যছাপিও ভগবান আচার্ধের [ শংকরাচার্ধের ] কত ভাষ়্কে মোছের 

নিমিত্ত করিয়া কছা সকলেরি ছুষ্বতের কারণ হয় তথাঁপি বিশেষ করিয়া 
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চৈভন্তদেব সম্প্রদায়ের বৈষ্ববিগের অত্যন্ত অপরাধজনক হইবেক, 

যেহেতু পুজ্যপাদ ভগবান ভায্যকারের শিয্যানুশিত্ন .গ্রণালীতে কেশবভারতী 
ছিলেন (1) সেই কেশব ভারতীর শিশ্ চৈত্ঘ্যদেব হয়েন () আর শ্রীধরন্থামীও 

পৃজ্যপাদ সম্প্রদায়ের সর্বথা মান্য, এবং চৈত্ন্যদেবও এ টীকাকে মাস্তি 
করিয়াছেন() আর সেই ্ রীধর্বামী স্বয়ং গীতার টাকাতে লিখেন যে-_ভাস্তকার- 
মতং সমাক্ তদ্ব্যাখাতুগিবন্তথা-ইত্যাদি। .*"***আঅতএব ভগবান আচার্ের 

মত মোহের কারণ হয় এমৎ কহিলে চৈতন্থদেব ও শ্রীধরস্বামী গ্রভৃতি সেই 
সম্প্রদায়ের. স্ন্যাপীদিগ্যে মুগ্ধ করিয়া স্বীকাব করিতে হইবেক আর আচার্য 
মতাথমারে যে সকল শ্্রীধরম্থামীর টাক! তাহারি বাকি প্রকারে মান্থতা হইতে 

পারে। অতএব আচার্ধের নিন্দা করাতে এতদ্দেশীয় বৈফবদিগের ধর্মের ক্রমে 
মূলোচ্ছো হইয়া যায়।”** রামমোহন এখানে দু'জন শংকরপত্থী সন্ন্যাধী কেশব 
ভারতী ও প্রীধরন্থামীকে চৈতন্তের সাম্প্রদায়িক উধধ্বতন গুরুপরম্পরার অন্তর্গত 
গণ্য করে চৈতন্ুকে অদবৈতবাদী মন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। 

শরীর ( চতুর্দশ শতাব্দী ), বিষ্ণপুরাণ, গীতা ও ভাগবতের উপর তার স্ববিখাতি 
টাকাত্রয়ে শংকরের সমস্ত সিদ্ধাত্তকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েও এই কথাই 
গ্রমাগ করবার চেষ্টা করেছেন যে ভক্তিই মুক্তিলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বৈধব- 
ধর্মের আধুনিক গবেষকগণের মধ্ো অধ্যাপক স্শ্ীল কুমার দে বৈষ্ণব মাহিত্য ও 
এতিম অতি নিপুণ ও পাতিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 

ইয়েছেন যে চৈতত্বদেব ও তীর শিল্বপ্রশিষ্তগণ শাংকর অদবৈতবাদ সম্পর্কে যতই 
বিরূপতা প্রদর্শন করে থাকুন চৈতন্য মূলতঃ শংকরপন্থী দশনামী মন্্যাসী সম্প্রদীয়- 
ভুক্তই ছিলেন এবং তাঁর গুরুপরম্পরার মধ্যে মাধবেন্্র পুরী, ঈশ্বর পুরী এবং 
কেশব ভারতীও .পূর্বোন্ত শ্রীধরের মত ভক্তিবাদী শংকরপন্থী ছিলেন এমন মনে 
করবাঁর কারণ আছে।"* সর্বস্বীক্ৃত হোক বা না হোক আঁধুনিক গবেষণাক্ষেত্রে 
ডঃ দেব এই মতটি হ্চিস্তিত ও প্রর্ণিধানযোগ্য। কিন্তু তিনি উল্লেখ না 
করলেও একথা স্বীকার্ধ তীর শতাবীরও অধিককাল পূর্বে অরূপ সিদ্ধান্ত 
প্রকান্তে ব্যক্ত করেছিলেন রামমোহ্ন রায় । 

বৈষ্ণব পুরাঁণের আলোঁন! মাধ্যমে রামমোহন আর একটি সিদ্বাস্তে 
আমেন য! ভার পরবর্তী উনবিংশ শতাবীর চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল এবং 
ধায় বেশ বর্তমানকালের গবেষণাক্ষেত্রেও কোথাও কোথাও অচভব করা যায় 
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বৈষব গোস্বামী বাখ্যাত লাকার কৃষ্ণোপাঁনন সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “পূব 
যেসকল অধিকারী ছূর্বল ছিলেন তীহারা! মনস্থিষের নিমিত্ত যে কাল্পনিক 
রূপের উপাসনা করিতেন সেই বূপকে পরব্রহ্দগ্রাপ্ির কেবল উপায় জানিতেন, 
কিন্তু মেই পরিচিত কাল্পনিক রূপকে বিভু ও নিত্যধামবামী যাহা বেদ এবং যুক্তি 
এ উভয়ের বিরুদ্ধ হয়, এমৎ জানিতেন না () পরস্ত সেই কাল্পনিক রূপকে 
বিভু ও নিত্যধামবাসী করিয়া জানা ইহা অল্লকালের পরম্পরা দ্বারা এদেশে 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে -.”**৮ 1৮" এখানে রামমোহন গোঁড়ীয় বৈষৰ মতবাদের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই সম্্রদাযতুক্ত ভক্ত ও 
মিদ্ধ বৈষ্বের দৃষ্টিতে কৃষ্ণের সাকার রূপ এবং নরলীলার প্রতিটি অনুপুঙ্খ 
প্রত্যক্ষ, নিত্য এবং ৰাস্তব; তা৷ রূপক বা কল্পনা নয়। বেদ-বেদাস্ত পুরাণতন 

দুর্বল অধিকারীর জন্য রূপকল্পনার মাধ্যমে উপাসনার ব্যবস্থা দিলেও বার বার 
উক্ত কল্পিত রূপসমূহকে নম্বর বলেছেন, যা ব্র্ষজ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অস্তহিত 
হয়। সুতরাং এর সঙ্গে গৌড়ীয় বৈধব সিদ্ধান্তের মৌলিক গ্রভেদ আছে। সর্ব- 
সাধারণের জন্ত এই প্রত্যক্ষ যূর্ত লীলায় বিশ্বাসের বিধানের পরিণাম অশ্শথস্তাবী 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিধপয়। আধ্যাত্মিক জগতে তা জড়পৃজাকে প্রশ্রয় 
দেয় ;*১ এবং ভাগবতাদি পুরাণ বণিত কের লোকবিরুদ্ধ আচরণগুলিকে এই 
বিশেষ দৃষ্টিতে আদর্শ বলে ধারণা করলে সমাজে ব্যাপক নৈতিক বিশৃঙ্খলা 
ঘটে ।৮২ বন্তত বৈষ্ণব ধর্মের এই দৃিভঙ্গী ধর্ম ও নীতির মধ্যে এক চিরম্তন 
বিচ্ছেদ স্ট্টি করেছে। রামমোহনের এই মনোভাবের পিছনে হয়তো 'উনবিংশ 

শতাবীব ইউরোপীয় প্রটেস্টান্ট, গ্রীষটধর্মের নীতিবাদ কিছুটা সক্রিয়।. এ 
শতাবীতে তাঁর পরবর্তী যুগেও শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের বিরুদ্ধে এই 
নৈতিক আপত্তি দীর্ঘকাল বজায় ছিল। এমন কি বঙ্ষিমচন্তের মনেও যে 
এই ছিধা ছিল তার প্রমাণ আছে। তিনি পুরাণ বর্মিত কৃষ্চলীলাকে বার বার 
পরিমার্জনের চেষ্টা করেছেন। প্রথমত তাঁর মতে এই কৃষ্ণচরিত্রে এই ব্রজলীলা 
এক অনৈতিহাসিক প্র্গিপ্ত পর্ব--*এ মকল পুরাণকারের কল্পিত উপন্তাস মান্র।” 
দ্বিতীয়ত তিনি ্বীকার করেন, পুরাঁণ বর্ণিত কৃষ্ণের গোপীপ্রেমকাহিনীর 
অস্তর্সিহিত আধ্যাত্মিক তব গভীর হলেও “লোকে তাহা বুঝিল না। তাহার 
রোঁপিত ভগবন্ককিপত্থজের মূল, অতল জলে ডূবিয়া গেল--উপরে কেবল 
বিকশিত কামকুহুমদাম ভালিতে লাঁগিল। যাহারা উপরে ভাসে--তলায় নাঁ 

১৭৫ 



তাহার! কেবল সেই কুহ্ৃমদাষের মাল! গীথিয়া! ইন্দিয়পরতাময় বৈষবধর্মপ্রস্তত 

করিল ।"*”"*এতকাল আমাদের জন্মভূমি সেই মদনধর্মোৎসবভারান্রান্ত।”৮* 

এই মনোভাবের পিছনে রাঁমমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী কার্যকরী একথা কল্পনা করলে 
অন্ায় হবে না। সাম্প্রতিক কালে যুক্ত মনে ও সুগভীর পাণ্ডিত্য সহকারে 
যিনি গৌড়ীয় বৈফব ধর্মতত্ব আলোচনা করেছেন এমন একজন গবেষকের 
সিদ্ধান্তও প্রায় অন্রূপ £ প[৮ ০801106 66 8810 (080 1018108 8৪ 
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এই বিশিষ্ট চিন্তস্ত্রটির জন্য আঁধুনিক যুগ রামমোহনের নিকট খণী। 
উপরি উক্ত আলোচনার ফলে দেখা যাচ্ছে পুরাণ সম্পর্কে রামমোহনের 

মনে কোনও অহেতুক বিরাগ বা বিশ্বপত। ছিল না। পুরাণকে তিনি শান্ত 

বলে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন এবং শ্রুতির সঙ্গে তার একবাকাতা স্থাপন 
করে শ্রুতির অন্থ্গত প্রমাণ রূপে শাস্ববিচারেও তাকে স্থান দিয়েছেন । তবে 
উত্তর কানে পুরাণপাহিত্যে বে ম্ববিরোধ ও সাশ্প্রণায়িকতা প্রবেশ, করেছিল; 
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তার সমালোচনাতেও তিনি নির্ভাক। এই সাহিত্যের অর্বাচীন অংশকে 
তিনি গ্রহণ করেন নি এবং পুরাণ-তন্ত্রকে কোন্ মানদণ্ড শান্তপদ্দবাচা স্বীকার 
কর! যায় তাও নির্দেশ করেছেন। সর্বোপরি পুরাঁণাঞ্রিত কয়েকটি সমন্তার 
আলোচনায় তার যে দৃভঙ্গী প্রকাশিত তাঁর মধ্যে পরোক্ষে উত্তর কালের 
চিন্তা ও গবেষণার কয়েকটি হুত্র আভামিত। সাম্প্রতিক কালের এক 
পণ্তিতকে বলতে শুনি, “411 00০ 161181008 160010065 2000 

[81700901081 05 00 [08581581709 9818952101 0080 00100610196 

00০ 7157745 ৪৪. 01:00005 01 8 65606:86 ৪৪০,৮৮৫ এই উক্তি 

পুরাণের প্রতি অন্তত রামমোহনের দৃষ্িভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিচয় বহন করে না। 
তন্্শান্্র ও অন্ধর্ষের দ্বারা রামমোহনের প্রভাবিত হবার ছুটি সস্তাবা ত্র 

ছিল। তাঁর মাতৃবংশ ছিলেন শীক্ত তান্ত্রিক এবং শৈশবে তিনি তার মাতামহ 
ঘোর তান্ত্রিক শ্তাম ভট্টাচাধধের সংস্পর্শে আসবার স্থযোগ পেয়েছিলেন । 

অবশ্ঠ এই সংযোগ শিশ্ত রামমোহনের মনকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তা 
সঠিক জানবার উপায় নেই, তবে তাত্ত্রিকমহলে এই যোগাযোগের উপর 
খানিকট] গুরুত্ব আরোপ করা হত। প্রচলিত দু'একটি কিংবদস্তী থেকে তা 
বুঝতে পারা যায়।”* দ্বিতীয়ত একথা স্বনিশ্চিত যে রামমোহন তন্ত্রমতের 
দ্বারা গভীর রূপে প্রভাবিত হয়েছিলেন তৎকালীন স্থবিখ্যাতি তান্ত্রিক কৌল 
সন্তাী হরিহরানন্দ তীর্ঘস্বামী কুলাবধূতের সঙ্ষে তার আজীবন অন্তরঙ্গতার 

ফলে। রামমোহনের চোদ্দ বৎসর বয়সে তার সঙ্কে হবিহরানন্দের প্রথম 

পরিচয় হয় এবং ক্রমশ তা! ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়ে আজীবন স্থায়ী হয়। ইনি 

রংপুরে এবং পরে কলিকাতায় দীর্ঘকাল রামমোহনের সঙ্গে বাদ করেছিলেন। 
কলিকাতায় বাসক!লে ইনি 'কুলার্ণবতন্ত্র প্রকাশ করেন এবং 'মহানির্বাণ-তন্ত্ের! 
উপর ীর স্থপ্রসিদ্ধ টাকা রচনা করেন। রামমোহন এর কাছে তুবশান্্ 
উত্তমরূপে অধায়ন করেছিলেন।”৭ কেউ কেউ বলেছেন হরিহ্রানন্দ 

রামমোহনের গুরু ছিলেন, তবে এ সম্পর্কে মনে রাঁখা উচিত যে গোবিন্দগ্রসাদ 
রায় বনাম রামমোহন বায় শীর্ষক বৈষয়িক মামলায় রামমোহনের পক্ষে সুগ্রীম 

কোর্টের সামনে সাক্ষ্য দেবাঁর সময় হরিহরানন্দ রামমোহনের সঙ্গে তার গভীর 

অন্তরঙ্গতার উল্লেখ করলেও তাঁকে শিষ্য বলে অভিহিত করেন নি) যদি চ এ 

প্রসঙ্ষে তিনি সাধারণ ভাবে তার অন্যান্ শিষ্যদের উল্লেখ করেছেন ।”* যাই 
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হোক, প্রচলিত অর্থে হুবিহরানন্দ রামযোহনের গুরু হয়ে থাকুন বা না থাকুন, 

রামমোহন যে তাঁকে অসাধারণ শ্রদ্ধা ও মান্তি করতেন তা স্থুনিশ্চিত। 
কলিকাতায় বাসকাঁলে হরিহরানন্দ রাঁমমোহনের মাণিকতলার বাড়ীতেই 

থাকতেন এবং রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়-সভার অধিবেশনে যোগ দিতেন । 

তাই রামমোহনের চিন্তা ও কার্ধপ্রণালী হরিহরাননের সান্নিধাহেতু তন্রপ্রভাবিত 

হবার বিশেষ হুযোগ ছিল। 

সাধারণ অর্থে তত্র বলতে যে কোনও শান্কে বোঝালেও এর একটি 
বিশেষ অর্থ আছে। “উপাসনাবিশেষ প্রতিপাদক শান্ত্রবিশেষ” অর্থে শবটি 
আমর! সচরাচর ব্যবহার কবে থাঁকি।** তন্ত্র ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ও 

জীবনচর্ধার এক বিশিষ্ট ধারা। এর উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত আছে, 
সে-সবের আলোচনা এখানে নিশ্রয়োজন। সাধারণভাবে এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 

কিছু বলা যেতে পারে। পত্ডিতগণের মতে তন্ত্রের অনেকটাই মূলত এসেছে 

অবৈদিক অনার্ধ চিন্তাধারা ও আচার-অনথষ্ঠান থেকে । তৃতীয় অধায়ে 
প্রসঙ্গত বলেছি এর আলোচ্য বিষয়কে ছুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় : 

(১) দর্শন (২) ক্রিয়া। পরব্্তা যুগে অবশ্য এই ভাবধারা আর্য সভাতাঁর 
অঙ্গীভৃত হয়ে যায় এবং ক্রমশ পরিণতি লাভ করে ক্রাঙ্ষণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের 
অন্ততুক্তি হয়। হিন্দুধর্মের বর্তমানে প্রচলিত দেবদেবীপূজা বা অন্যান্ট 
আচার-অনুষ্ঠান তন্ত্রের দ্বারা অতি ব্যাপক ও গভীর ভাবে গ্রভাবিত। উপাস্য 
দেবতা ও উপাসনাপদ্ধতির বিভেদ অনুসারে তান্ত্রিক উপাসকগণ শৈব, শান্ত, 

বৈষ্ণব, সৌর, গাঁণপত্য, স্থায়ভুব, কালমুখ প্রভৃতি নানা শাখাগ্রশাখায় 
বিভক্ত । বাঁঙল! দেশে শৈবশাক্ত মতবাদের মধ্যে আবার দিবা, বীর, 

'পল্ত, বাম, চীন, দক্ষিণ সময়, কুল প্রভৃতি বিভিন্ন আচার বা উপাসনা- 
'পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যাঁয়।** তৃতীয় অধ)|য়ে খামমোহনের বেদাস্তমত 

আলোচনা প্রসঙ্গে তন্ত্রের আচার ও দর্শন সম্পর্কে আমরা বলেছি, তান্ত্রিক পূজা ও 
সাধনমার্গে কিছু নীতিবিরোধী আচার ও ক্রিয়ার অন্থুপ্রবেশ ঘটলেও এই বাহন 
আবরণের অন্তরালে তত্তশান্ত্রের একটি গভীব তাত্বিক ভূমি আছে; অন্তরর্শনের 
সঙ্গে অতৈত বেদাস্তের নিদ্ধাস্তগত কোনও প্রভেদ নেই।»১ এর পৃজাপত্বতিও 
অহৈতবাদের ভিত্তিতে পরিক্পিত। এ সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে 
উন্নিখিত জনৈক বিশেষজের মত কিঞিৎ সবিস্তারে উদ্ধার কর! যেতে পারে : 
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তত্বগত ভাবে বেদাস্ত ও তন্ত্রের সন্বন্ধ এত ঘনিষ্ট হলেও অন্ত্রের স্বাতস্তা 
লক্ষণীয় তার উপাসনাপ্রণালীতে। অদৈতবেদান্তে উপাসনার স্থান খুব উচ্চ 
নয়। জীবব্রক্ষ-অতেদজ্ঞানের উীয় হলেই অধৈতমতান্থমারে উপাসনার 
প্রয়োজন শেষ হয়; তার পূর্বে মুখ্যত চিত্বস্তদ্ধির জন্যই উপাসনার প্রয়োজন 
স্বীক্ৃত। কিন্তু ভন বর্ষ, বৈষ্ণবধর্মের ীশ্বরের মতই উপান্ত এবং আরাধ্য । 
এই অর্থে ব্রহ্মোপাসন] তান্ত্রিক ধর্মসাঁধনাঁর এক বিশিষ্ট অঙ্গ। মহানি্বাণতন্ে 

এই সম্পর্কে বলা হয়েছে : 
ধ্যেয়: পূজা; নুখারাধান্তং বিন! নাস্তি মুক্তয়ে।৯৩ 

“মুক্তিলাভের জন্ত সেই ত্রদ্ধ ভিন্ন ধোয়, পূজা এবং সুখারাধা আর কেউ নেই 

ব্রদ্মোপামনাকে আশ্রয় করে ভক্তি তন্ত্রসাধনায় অতি উচ্চ আন লাভ করেছে। 

কুলার্ণৰ-তন্ত্র বলেন : 
ভজনাৎ পরয়! তক্ত্যা মনোবাক্কায়কর্মভি; | 

'তরত্যথিলছুঃখানি তত্মাদূভক্ত ইতীরিত: 1৯৪ 

এইভাবে অইৈতবাঁদী তআ্ত্রিক সাধক তাঁর সাধনা ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 

১৭৪ 



জান-ভক্তির এক সমন্বয় সাধন কৰেছেন। শঙ্করের পরবর্তী অদ্বৈতবাদীট 
বেদাস্তাার্ধগণের কারও কারও মধো এমন লমম্বয়ের আভাম যে দেখা যায় নি 

তা নয়) এই প্রসঙ্গে ভ্রীধর, মাধবেন্্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, কেশব ভারতী, বিষ্ভারণা, 
মধুস্যদ্ন সরস্বতীর নাম পূর্বেই উল্লেখ করেছি।» কিন্তু এই প্রচেষ্টা অনেকটা 
ব্যক্তিগত প্রবণতানির্ভর, তন্ত্রের মত এমন সার্ধিক নয়। কঠোর শঙ্করপন্থী 

অছৈতিগণের দৃষ্টিতে তত্ি, আরাধনা, উপাসনা প্রভৃতি উপাশ্-উপাসক 
ভেদজ্ঞানের স্তরেই নিবদ্ধ, অভেদজ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যা দূর হলে এমবেরও 

সাধনগ্রণালীর ক্ষেত্রেও বেদাস্ত ও তন্ত্রের মধ্যে একটি মৌলিক প্রভেদ 
আছে। অধৈত বেদান্ত মাঁয়িক জগৎ ও জীবনের সুখদুঃখকে মিথ্যা জান 

করে সাধককে সংসারবিমুখ হয়ে মোক্ষসাধনায় আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ 
দেয়। ব্রহ্ম ও মায়াশক্তির ( শাক্ততান্ত্রিক পরিভাষায় শিবশাতর ) সমন্বয়েই 
তান্ত্রিক অ্বৈতবাদের পূর্ণতা মায়িক জগৎ এই দৃিতে ত্রদ্ষের মতই নিতা 
সতা, মিথ্যাও নয় অপাওক্তেয়ও নয়। তস্ত্রো্ত পঞ্চ 'ম'কার সাধন, ষট্কর্ম গ্রভৃতি 

ক্রিয়া ও অমুষ্ঠানগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সন্ত্রশান্ত্র এই সংসাঁরকে 

এবং মান্থষের ব্যবহারিক জীবনকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েছে। মান্গুষের 
সুস্থ ও স্বাভাবিক ভোগবাসনানিচয়কে মোক্ষপথের চরম বিস্ব জেনে নিবৃত্বি- 

মার্গের উপদেশ দেওয়ার পরিবর্তে উক্ত প্রবৃত্তিমমূহকে আশ্রয় করে মেগুলির 
মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মোক্ষ লাভের চেষ্টা অন্ত্রধাধনাঁর প্রধান লক্ষ্য ৷ 

সেইজন্য অধ্বৈতবেদাস্তের জীবনবিমুখতার স্থলে তন্ত্রে আমর! দেখি এক বলিষ্ঠ 
জীবন-স্বীকৃতি, যদিচ উভয়ের মূল উদ্দেশ্ট এক । তৃতীয় অধ্যায়ে স্থগ্রমিদ্ধ তান্ত্রিক 

পর্ডিত শিবচন্ত্র বিদ্ধার্ণবের যে উক্তি আমর উদ্ধত করেছিলাম, এই গ্রনঙ্গে 

তা আবার ম্মরণ কর] যেতে পারে, “তান্ত্রিক সাধকগণ সেই সংসারেই 
্ন্ধানন্দতবঙ্গ দেখিয়া সংসারের কার্ধকারপপ্রক্রিয়াকেই প্রত্যক্ষরূপে সাধনার 

সোপান-পরম্পর] বলিয় দেখাইয়! দিতেছেন'**1”৯৬ 

সামাজিক ক্ষেত্রে তন্তরমত বেদ-বেদীস্ত অপেক্ষা উদার 'ও প্রগতিশীল! 

প্রাচীন যুগে যেমনই হোক পরবর্তীকালে বৈদিক সংস্কৃতির সামাজিক দৃষ্টি 
ছিল অনুদার ও সংকীর্ণ। .নাঁরী ও শুত্রের বেদীধায়ন এমন কি বোশ্রবণের 
উপরেও সামাজিক নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়েছিল। ত্রহ্মবিদ্তায়' অধিকা 
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যেমন ত্রাঙ্গণাঁ্দি উচ্চবর্ণের মধো নিবদ্ধ হল তেমনি সত্রীশৃ্ধ রইল বৈদিক 
দীক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। শাস্ত্রের মধো তস্থই বোধকরি সর্বপ্রথম 

এই কৃত্রিম বিধিনিষেধের বেড়ি ভাউবাঁর জন্ত এগিয়ে আমে এবং আচগ্ডাল 
স্ী-পুরুষের মধো মন্্দীক্ষার অধিকার প্রসারিত করে। গৌতমীয়তনত্ে 
আরম্তেই দেখা যাঁয় ধধি গৌতম বির নিকট প্রার্থনা করছেন : 

যেন সর্বফলাবাঞ্চিঃ সর্বেষাং বন্ধুরেব যঃ 

সর্ববর্ণাধিকারশ্চ নারীণাঁং যোগা এব চ 

তং ব্রহি ভগবনন্ত্রং মম সর্বার্থসিদ্ধয়ে |» 

“যে মন্ত্র সর্বফলদাতা, সকলের বন্ধু, থে মন্ত্রে সর্ববর্ণের সমান অধিকার এবং 

যে মন্ত্র নারীদের যোগ্য, ভগবান্ সর্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সেই মন্ত্র আমাকে 
বলুন।” মহানিবাণতন্ত্রে ম্পষ্টত চগ্ডাল ও যবনদের পর্যন্ত সর্বোচ্চ আধাত্বিক 

অধিকার স্বীকার কর] হয়েছে।** ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এই সমদৃষ্টি তন্ত্রের অন্থতম 
বৈশিষ্ট । 

রামমোহনের বিচারপ্রন্থগুলি খুটিয়ে দেখলে তার তন্ত্শান্্ালাচনার একটি 
সমগ্র রূপ আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। তিনি সর্বসমেত উনিশ খানি তন্ত্র বা 
জ্তঙ্জাতীয় গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন ও এগুলির অধিকাংশ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ 

(১) কুলার্ণবতন্ত্র (৩৪ বার ))৯৯ (২) মহানির্বাণতন্্র (২২ বার )১১০* 

€৩) জন্ত্রসার (৪ বার))১০১ (৪) নির্বাণতন্ত্র (৭ বার))১০২ কুলাবল্লী (কৌলাবলী) ত্র 
(৪ বার ১৯ (৬) কুলার্চনচন্ত্রিকা (২ বার ))৯,৪ (৭) কুলতন্্র (৩ 
বার )১৫; (৮) কুলার্চনদীপিক! (৭ বার)১০* ; (৯) কুজ্িকাতিত্ত্র (১ বার)১৯* 7 

(১*) সময়াতন্ত্র ২ বার)১* ) (১১) কামাখ্যাতত্ত্র ২ বার)১*৯ ; (১২) পিকত্তর- 

তন্ত্র (২ বার)১১০; (১৩) কালীবিলাসতন্ত্র (৪ বার) ১১১) (১৪) কালীকল্পলতা 

(৩ বার )১১২) (১৫) অনস্তসংহিতা (২ বার )১১১) (১৬) তন্্ররত্বাকর (২ 

বার )১১৪; (১৭) কালিকোঁপনিষৎ (২ বাঁর )১১) (১৮) সিচ্ধলহরীতন্ত্র (২ 

বার )১৯৬; (১৪) চীনতন্ত্র (২ বার )১৯'। এই হিঙাব থেকে বোঝা যাচ্ছে 

রামমোহন বাঙ্লাঁদেশে প্রচলিত শৈবশাক্ত মতের অন্তর্গত কৌলতান্ত্ি 
মাহিত্যই বিশেষভাবে অধায়ন করেছিলেন। তার মাতৃকূল ছিলেন শাক্ত এবং 
উ্ার ভক়গক্ড হবিতরাঁননন তীর্ঘন্বামী স্বয়ং ছিলেন বামাচারী কৌল সন্ঠামী। 
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এ দুটি কথা মনে বাখলে কৌল সাহিতোর প্রতি তাঁর এই প্রবণতা! অন্বাভাবিক 

মনে হবে না। তবে শাক সম্প্রদায়ের অন্ততু-ক্ত দিব্যাচার, পশ্বাচার, বামাচার, 
মময়াচার, দক্ষিণাচার প্রভৃতি বিভিন্ন উপাসনাঁপদ্ধতিরও যে তিনি খবর রাখতেন, 

তা তার সময়াতত্ত্রের, এবং রচনাবলীর বিভিন্ন স্থানে, অন্টান্য বিধিগুলির উল্লেখ 

থেকেই প্রমাণিত হয়।১১* তন্ত্রমত যে বাঙলাদেশে বহুল গ্রচলিত এ সম্পর্কেও 

তিনি পচেতন ছিলেন, এবং 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থে ম্পষ্টই বলেছেন £ 'তন্্রমতবিমুখ 

ব্যক্তি প্রায় এদেশে অগ্রাপ্য' |১১, উপরের তালিকা থেকে একথাও স্পষ্ট 
হয় যে, পুরাণের মত তুত্্শান্ত্রেও রামমোহনের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ । 
মান্র বেদের জ্ঞানকাও উপনিষদের মধ্যে তিনি আপনাকে নিবদ্ধ রাখেন নি। 

এর পর ন্বতাবত প্রশ্ন উঠবে শান্তহিসাবে রামমোহন তস্ত্রকে কি দৃষ্টিতে 

দেখেছিলেন । তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর বেদাস্তমত ও বর্তমান প্রসঙ্গে গুরাণ 

সংক্রান্ত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনাকালে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়েছে। 
আমর] দেখেছি, পুরাণ ও তন্ত্রকে তিনি শান্্র বলে স্বীকার করেছেন প্রাচীন 

শান্্কারদের পন্থায়, শ্রুতির সঙ্গে তাদের একবাকাতা স্থাপন করে। পুরাণের 

মত তত্ত্রে যেখানে প্রতিমাপূজার বিধান ও তৎ্সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ক্রিয়াকলাপের 

বর্ণনা আছে-সেই অংশগুলিকে তিনি দুর্বলচিত্ত উপাসকদের জন্য প্রদত্ত বিশেষ 
ব্যবস্থা বলে গণ্য করেছেন। পুরাঁণের মত তন্ত্রেরও মূল প্রতিপাস্ঠ ব্রহ্মজান ; 

্রক্ষজ্ঞানের স্তরে উপনীত হুলে উপাসকের চিত্ত থেকে দেবদেবীর রূপকল্পন! 

অন্তহিত হয়। সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলির সিদ্ধান্তের মত সাম্প্রদায়িক অন্ত্গুলির 

সাক্ষাও রামমোহনের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নি। সাম্প্রদায়িকতার 

বিরুদ্ধে উপস্থাপিত তার তীক্ষ যুক্তিগুলি পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সাম্প্রদায়িক 
মতের বিরুদ্ধে সমভাবে প্রযোজ্য । শান্্রহিসাবে বিবেচন] ও বিচারের যোগ্য 

অতগ্রস্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও রামমোহন সর্বদা সজাগ এবং সতর্ক। অর্ধাচীন 

পুরাণের মত অর্বাচীন তন্্ও ভার নিকট একই যুক্তিতে অগ্রাহথ। মীত্র সেই 
সব অন্গ্রন্থের গ্রাচীনতা ও প্রামাণ্য তিনি মানতে গ্রস্ত যার টাক! আছে এবং 

যার বচন নিবন্ধাদি সুপরিচিত সংগ্রহগ্রন্থে উদ্ধৃত। 
নিজ শান্বালোচনায় বাবহত অন্ত সকল অনতগ্রন্থগুলির প্রামাণা বিচারে 

শেষোক্ত কঠোর মানদও যদিও রামমোহন প্রয়োগ করেছিলেন তথাপি 
আপাতদৃিতে এর একটি বাতিক্রম ছিল মনে হয়। সেটি হল মহানিরবাণ- 
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তনতর। বর্তমান ত্বাকারে এই বহুল প্রচলিত অন্গরস্থখানিকে প্রাচীন বণে মনে 

হয় না। এর খুব পুরাতন পুথিও পাঁওয়া যায় নি; এবং কোনও প্রসিদ্ধ 

নিবন্ধগ্রন্থে এর থেকে কোনিও উদ্ধীতি আছে এমন কথাও আমাদের জানা 

নেই। তা মন্বেও রামমোহন অতি যত্ব ও শ্রদ্ধা সহকারে গ্রন্থখানি পাঠ 
করেছিলেন এবং নিঃসন্দেহে এর দ্বারা অন্ত্প্রাণিত হয়েছিলেন। আর্থার 

আভেলন (স্বর্গত সার জন উভরফ) তীর সম্পাদিত মহাঁনির্বাণতন্তরে 
ভূমিকায় এ বিষয়ে লিখেছেন ; "1১6 8008. 1085 6৫] 80০16০ 

0 ০0101061715 05 1[781118181)51)08106 10818501106 0£ 016 

০010002170815 আ101) 19 আ10) 006 601601) 19 2100080 €00:615 

17) 0১6 21815 1781705110076, [1 06 06৫1176 016801) 0020061 

01 006 ০0100061701 006 1818 আ1068 010 108100 91817008106? 

8110 1) 006 06610171176 01 006 ০0101061625 00 006 900 ০1780061 

06:6 15 10 20010101) (0 ৮06 200৮6, ৮06 10110ত11£ 1050080018 

191011-81001705008-090251000150)6 1005 86800, 108018800 106.” ২* | মহা 

নির্বাণতন্ত্রকে রামমোহনের তশ্গুর হরিহরানন্দ তীর্ঘস্বামী অতি উচ্চ মর্ধাদা 
দিয়েছেন তিনি স্বয়ং এই গ্রন্থের স্প্রসিদ্ধ টাকা! রচনা করেন৷ কেউ কেউ এমন 

ইঙ্গিতও করেছেন যে বর্তমানে প্রচলিত মূল 'মহানিবাপতন্ত্র খানিই হরি- 
হরানন্দের রচিত অথবা! তার দ্বার! পরিমা্গিত। শেষোক্ত মত সতা কি না তা 
স্থনিশ্চিতভাবে বলবার উপায় নেই, কিন্তু গ্রন্থখানি যে প্রাচীন নয় একথা! সম্ভবত 

ঠিক। হয় তো বা হবিহরানন্দ এবং তার রচিত টাকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত 
রামমোহন এই গ্রস্থখানির প্রামাণ্যনির্ণয়ের ব্যাপারে তাঁর গ্রথর বৈজ্ঞানিক 

বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। এ বিষয়ে কোনও সঠিক দিদধাস্ত 
করা কঠিন। তবে এইটুকু মনে রাখা যেতে পারে সেযুগে রামমোহনের 
প্রতিপক্ষীয় কোনও পণ্ডিত মহানির্বাণতন্ত্ের বিরুদ্ধে আধুনিকত্বের অতিযোগ 
আনেন নি। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন অভিযোগ করেছিলেন রামমোহন মাত্র 
কুলার্ণব ও মহানির্বাণের বচনের উপর নির্ভর করেছেন, কিন্তু উক্ত গ্রন্থঘয়ের 

সাক্ষ্য অগ্রাহ, কেনন| ত! শ্রুতি, স্বৃতি ও অপর তন্ত্রাদির বক্তব্যের বিরোধী ।১২১ 

এর উত্তরে রামমোহন নান1 প্রমাণ উপস্থিত করে দেখান যে কুলার্ণব ও 

মহাঁনির্বাণ এই কৌল আগমছয়ের শিক্ষা ্রতিবিরোধী নয়, হ্ুতরাং এ ছুখানি 
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সদাগম।১২২ তার পক্ষে আরও বলবার ছিল যে তিনি এচুটি ছাড়া অন্য 
জন্গরন্থের বচনও যথেষ্ট উদ্ধত করেছেন । যাই হোঁক এই তর্ক মহানির্বাণতন্তবের 

অর্ধাচীনত্বের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত নয়। 

পুরাণ ও তত্ত্বের শান্ত প্রতিষ্ঠায় একই প্রণালী এবং একই যুক্তি অনুরণ 
করলেও রামমোহন এই ছুই শান্্কে ঠিক এক দৃষ্টিতে দেখেন নি। তার বিচার 
্রন্থগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় “দর্শন ও “আচার? এই দুই ক্ষেত্রেই তন্ত্রের 

গ্রতি তার পক্ষপাতিত্ব অধিক। তাঁর চিস্তা ও কর্মে পুরাণের কোনও স্বততত্ 

প্রভাব খুঁজে পাওয় যায় না; কিন্ক একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই তস্তের 

প্রভাব তার উপর গভীর । পুরাণের মত অস্ত্রের ব্্ষজ্ঞান প্রতিপাদক অংশকেই 
তিনি প্রধানত মান্য করতেন। বিভিন্ন হিন্দুসপ্রদায়ে প্রচলিত গ্রতীকো- 

পাননার সঙ্গে ঘনিষ্ভাবে জড়িত তান্ত্রিক মন্ত্র ও ক্রিয়ানুষ্ঠানকে স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ 

কর] একেশ্বরবাদী রামমোঁছনের পক্ষে সম্ভব ছিলনা । তবে ব্রহ্মজ্ানবাচক অংশের 

সঙ্গে একবাকাতা স্থাপনের দ্বারা দুর্বল অধিকারীর জন্য প্রদত্ত বিধান হিসাবে 

এগুলির বাঁখা। করে তিনি একটি সামঞনন্তপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হয়েছিলেন 
তন্ত্রোজ্ত মারণ, উচাটন, বশীরকণ ইত্যাদি তথাকথিত কার্ষে সিদ্ধিগ্রদ ষট্কর্মেও 

তার শ্রদ্ধ! ব1 বিশ্বাদ ছিল না1।১২২ তত্তোক্ত ত্রহ্মবিদ্যার প্রতি রামমোহন আকষ্ট 

হয়েছিলেন প্রথমত এই কারণে যে তার মধো তিনি তাঁর বৈদান্তিক অদ্বৈত- 

বাদের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন। একথা খুব দৃঢ়ভাবেই তিনি একাধিক স্থানে 
বলেছেন, যেষন : “শিষ্টপরিগৃহীত প্রনিদ্ধাগমোক্তাত্মততশ্রবণমননাদেনিঃশ্রে- 

যসাবাধ্থিরৈকাস্তিকীতি পরমারাধাশ্য মহেশ্বরশ্য দৃ্টগ্রতিজ্ঞাপি সফলামীং। 
আত্মানাত্সনোঃ নতানৃতত্থে প্রদর্শয়ন্তো লোকানাত্বশ্রবণমনননিদিধ্যামনেযু 

গ্রবর্তযন্তো বেদান্তগ্রথিতশবা! যথা নিঃশ্রেয়সহেতবো ভবস্তি তখৈব তমেবার্থং 

প্রবদতাং স্থতআগমপ্রভৃতীনাং তত্চ্ছোতৃভ্যো নিঃশ্রেয়সপ্রদাতৃত্ং যুক্তম্**।*১২॥ 

বন্তত তত্বগত ভাবে অত্র সম্পূর্ণ অ্বৈতমতাঁবলহ্বী। এ বিষয়ে তৃতীয় 
অধ্াঁয়ে যা বল! হয়েছে তারপর আর কিছু বলা বাহুলা।১ তা ছাড়! 

আমর! তৃতীয় অধায়ে বলেছি অদ্বৈতব্দোন্তের মায়া সম্পর্কে রামমোহনের 

চিন্তা যে বহুলাংশে তন্ত্রের মায়াশক্কিতত্বের দ্বারা পরিমার্জিত ছিল এমন 
মনে করারও যথেষ্ট কারণ আছে।১২ংক এই দিক দিয়ে দেখলে 
রাঁমমোহনের বোদাস্তকে স্বচ্ছন্দে তান্তিক বেধীন্ত আখ দেওয়া ঘেতে 
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পারে। বৈদাস্তিক অগ্বৈততত্বের সমর্থন ও মায়াতত্বের পরিমার্জন 

ছাড়া অন্য যে তন্বের জন্য তিনি তত্ত্বের নিকট বিশেষভাবে খণী তা হল 

্রন্মোপাসনা। পূর্ববর্ত অধায়ে বেদান্ত সম্পর্কিত আলোচনা কুত্রে আমরা 
দেখেছি অহৈতবাঁদের সঙ্গে উপাঁসনাতত্বের সংমিশ্রণ বৈদাস্তিকরূপে রাম- 
মোহনের বৈশিষ্টা! এ বিষয়ে শ্রীধর, বি্যারণা মধুস্থটন সরস্বতী, ( এবং 
সম্ভবত চৈতন্তদেবের গুরুপরম্পরার অন্তর্গত মাঁধবেন্ত্র পুরী, ঈশ্বর পুরী ও 

কেশব ভারতী ) প্রভৃতি তাঁর কয়েকজন বৈদাস্তিক পূর্বস্রী থাকলেও এ কথা! 
জোর করেই বলা যাঁয় মুখাত তন্ত্রের উপাসনাতত্বের প্রভাবেই বাঁমমোহনের 
চিন্তা এই বৈশিষ্টামণ্ডিত হয়েছিল । ব্রন্ষোপাসনা" ঈর্ষক পুস্তিকাতে তিনি 

'মহানির্বাণতন্্র থেকে যে ক্রশ্ধন্তোত্রটি তাঁর উপাসনাপ্রণালীর অস্তভুক্ত 
করেছিলেন, সেটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ ম্মরণীয়।১* তা ছাড়! 'গায়ন্ত্রীর অর্থ 

গায়ন্তা ব্রন্মোপাসনাবিধানাম? ও 'অনুষ্ঠান' পুস্তিকাত্রয়ে ব্রদ্ধোপাসন! প্রসঙ্গে 
তিনি বোবেদাস্তের সঙ্ষে একাধিকবার তত্বশারের প্রমাণ দিয়েছেন।১২৭ তাঁর 

উপাঁসনাপদ্ধতিতে রামমোহন বৈদিক গায়ন্্রীমন্ত্রকে অতি উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত 

করেছেন ও বিভিন্ন গ্রন্থে এই মন্ত্রের বাখা। করে এর দ্বারা বাক্তিগত উপাসনা 

করবার নির্দেশ দিয়েছেন ।১১* এক্ষেত্রে উল্লেখঘোগা, ত্তরশাস্তরে গা়ত্্রীর স্থান 

অতিশয় উচ্চ ও মর্মাদাপূর্ণ। শ্রতিসম্মত হিনদধ্মীয় পূজাদিতে যেমন উত্তরকালে 
তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের প্রাধান্য দেখ! যায়, তেমনি তান্ত্রিক ক্রিঘাকর্মেও 

কালক্রমে কিছু কিছু বেদমন্ত্রের অন্থ্প্রবেশ ঘটে 1১২৯ এই জাতীয় বোমন্ত্ের 
মধ্যে গায়ত্রী তন্ত্রশান্ত্রে এত প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল যে শেষপর্যস্ত নান! তস্তবোক্ত 

বহু দেবতার নামের সঙ্গে এই মন্ত্র যুক্ত হয়ে তানানা সাশ্রদায়িক রূপ ধারণ 

করে। কৃষানন্দ আগমবাগীশ তার “তন্ত্রসার' গ্রন্থে এই শ্রেণীর বিভিন্ন দেবতার 

'নাম-সংযুক্ত গায়ত্রীমন্্বেরে এক তালিকা দিয়েছেন ।১০ গায়ত্রীমন্ত্ের মাহাত্মা 
সৃচক 'গায়ন্রীতস্্ শীর্ষক একখানি হ্বতত্্ ততগরস্থও বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে। 
মহানির্বাণতন্ত্র গায়ত্রীকে 'রহ্ষমন্্র' আখ্যা! দিয়েছেন এবং উক্ত গ্রন্থে এই মন্ত্র দ্বারা 

ব্রন্ধোপামন| করবার বিধান দেওয়া হয়েছে। রামমোহন তাঁর গায়ত্রা ব্রন্মোপাসনা" 

বিধানম্ গ্রন্থে নানা শ্রতিম্তি আলোচনার পর এই মহানির্বাণতন্ত্ের মত উদ্ধার 
কবেই গায়ত্রী দ্বার! ব্রন্মোপাসনার উপদেশ দিয়েছেন 1১১১ সুতরাং একথা না 

মেনে উপায় নেই, তত্বশান্ত্রীালোচনার ফলে এই বেদমন্ত্রটির গ্রতি রামমোহনের 
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আস্থা ও শ্রদ্ধা বহুগুণে বর্ধিত হয়েছিল এবং সেই কারণেই, যে ব্রঙ্গোপাসনাতস্ব 
তিনি অস্ত্রের ভাবধার| অনুশীলনের ফলে লাভ করেছিলেন, গায়ন্ত্রীকে তার 

কেন্্রস্থলে স্বাপন করেছিলেন । এই প্রসঙ্ষের উপসংহারে ম্মরণীয়, সামাজিক 
উপাসনার ক্ষেত্রে উপাস্ের উশ্বর্য বর্ণনা রামমোহনের উপাঁসনা-প্রণালীর অংশ 
বিশেষ : **.“অগ্নি বায়ু কুর্ঘ ইচাদের হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে ও 
ব্রীহি যব উঁধধি ও ফলমূল ইত্যাদি বস্তর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে মে সকল 

পরমেশ্বাঁধীন হয় এই প্রকার অর্থপ্রতিপাদক শবে অনুণীলন ও যুক্তিদ্বার| সেই 
সেই অর্থকে দা করিবেন ।”১৩ 'ব্রদ্ধোপানা, পুস্তিকাতে সঙন্গিবিষ্ট মহানির্বাণ- 

তস্ত্রোক্ত 'নমন্তে সতে সর্বলোকা শ্রয়ায়', বিতরণার্থ '্ুত্রপত্রী'তে মুন্রিত 

“বিগতবিশেষং জনিতাশেষং সচ্চিৎস্থখপরিপূর্ণম” এবং 'শাশ্বতমভয়মশোকমূ! 
প্রভৃতি এই প্রণালীর উদ্দাহরণ। স্বকীয় উপাসনাপ্রণালীর এই বৈশিষ্ট্যের 

দ্বার তিনি উত্তরকালে ত্রাক্ষণমাঁজে প্রচলিত '্বরূপ-আরাধনা” পদ্ধতির 

প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাকে “আরাধনা” শবটিও 

বাবহার করতে দেখা যায়।১৩* সামাজিক উপাসনাকে রামমোহন এই 
ভাবে জ্ঞানাশ্রিত ভক্তির ভিত্তিতে স্থাপন করবার প্রয়াী ছিলেন। এই 

ভক্তিতত্ব রামমোহন আহরণ করেছিলেন তন্্শান্ত্র থেকে, বৈষ্ণবশান্ত্র থেকে নয়। 

এর কারণ অঙ্গমান কর] কঠিন নয়। বৈষ্ণব ও তন্ত্র উভয় শান্্ই ভক্তিবাদ 
এবং সাকার উপাঁসনাঁকে অবলম্বন করেছে; কিন্তু দৃষ্টিতঙ্গিতে উভয়ের মধো 

পার্থকা ছিল। দিদ্ধান্তে তন্ত্র সর্ব! নিধিশেষ অদ্বৈতবাদী, অপরপক্ষে বৈষ্ণব 

শাস্ত্রের কোনিও প্রচলিত শাখাই নিরিশেষ অধৈতবাদকে গ্রহণ করে নি। সাকার 

বা সরূপ উপানাকে অবলম্বন করে উভয়ন্্ ভক্তিবৃত্তি অভিব্যক্ত হলেও তত্র 
দেবদেবীর এই সাকার রূপসমূহকে দুর্বল অধিকারীদের জন্য বিহিত ও কর্পনা- 

ভিত্তিক বলে স্বীকার করে; বৈষ্ণবশান্ত্র বিশেষত গৌড়ীয় বৈষ্ণব শান 
সাকার বিগ্রহ এবং দেবতার নরলীলার প্রতিটি অনুপুঙ্থকে নিতা ও বাস্তব গণ 

করে, এগুলিকে কদাচ কূপক বা কল্পনাশিত বলে না| অদ্বৈতবাদী ও একেশ্বর- 

বাদী বামমোহনের নিকট তাই স্বভাবত তান্ত্রিক উপাসনাতত্ব বৈষ্ণব 
উপাননাতত্ব অপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল । এই উপলক্ষে একাধিক 

স্থলে ত্ীকে ছুটি বচন আত্মপক্ষ সমর্থনে উদ্ধার করতে দেখা যায়। একটি 
হল: 
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চিনয়ান্তাদ্বিতীয়ন্ত নিঞ্লন্তাশরীরিণ: 
উপাসকানাং কাধার্থং ত্রন্ষণে রূপকল্পন]। 

এটি তিনি রঘুনন্দন উদ্ধৃত যমদগ্নির উক্ভিরূপে উল্লেখ করলেও কুলার্ণবতক্কেও 
শ্লোকটি আছে ।১*৪ দ্বিতীয়টি মহানির্বাণতত্ত্র বচন £ 

এবং গুণাম্ুসারেণ পানি বিবিধাণি চ 

কগ্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্লমেধনাম্।১০« 

বৈষ্ণৰ সাকারবাদ ও তদ্ভিত্তিক ভক্তি তন্ত্রের এই বপক ও কল্পনাকে আশ্রয় 

করে নি। 

অধৈতবাদী বৈদাস্তিক হওয়া সত্বেও যে সন্ভাসবিরোধী মনোভাব রাম- 

মোহনের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁও অনেকাংশে তান্ত্রিক গ্রভাবজাত এমন মনে করবার 

যথেষ্ট কারণ আছে। সংসারকে তার সুখ, ছুঃখ, আনন্দ, বিষাদ, বাধা, 

প্রলোভন, সমেত সর্বতোভাবে স্বীকার করে নিয়ে তাকে অতিক্রম করে 

যাওয়াই তান্ত্রিক সাধানার লক্ষা। কুলার্ণবতন্ত্রে এই আদর্শ অতি সুন্দর 
রূপে বাক্ত : 

ভোগো যোগায়তে সাক্ষাৎ পাতকং সুককতায়তে। 

মোক্ষায়তে চ সংসার: কুলধর্মে কুবেশ্বরি ॥ 

মৃত্যর্বৈষ্ঠায়তে দেবি সাক্ষাৎ হবর্গায়তে গৃহমূ। 
বর্গ; সাক্ষাৎ গৃহায়তে কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ॥১৬* 

মহানিবাণতন্ত্রে ব্রঙগনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণগুলির বিস্তারিত বর্ণনা! পাওয়৷ যায়। 
সেখানে গারস্থাধর্মকে “নকল মানবের আদি এবং ধর্মজনক” বলা হয়েছে ।১১* 

্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবনই ছিল বামমোহনের আদর্শ । '্ষনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' 
শীর্ষক একখানি পুস্তিকাও তিনি প্রণয়ন করেন। এই পুস্তিকায় অবশ্থ তনগরস্ 

থেকে কোন উদ্ধৃতি নেই, বৈদিক সাহিতা ও মনুস্থৃতির উপরই শান্্রসমর্থনের 

জন্য নির্ভর কর! হয়েছে । তা সত্বেও এ কথা সাধারণ ভাবে ধবে নেওয়ার 

পক্ষে যুক্তি আছে যে রামমোহন তাঁর বলিষ্ঠ জীবন-্বীকৃতির অস্প্রেরণা অনেক 
পরিমাণে তন্ত্রদর্শন থেকে পেয়েছিলেন গার্ছস্থাশ্রমের প্রতি তার আকর্ষণের 

যুল্থত্র এখানেই খুঁজতে হবে। 
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ধর্মসাধনা ও ঈশ্বরোপাসনার ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বজনীন উদার দৃষ্টির জন্যও 
যে বামমোহন কতকাঁংশে তান্ত্রিক ভাবধারাঁর নিকট খণী একথাও অস্বীকার 

কর] যায় না। দেশজাতিধর্মনিবিশেষে ব্রদ্ধোপাসকগণের জন্য একটি সর্বজনীন 

উপাসনালয় স্থাপন কর] রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল। তার সময়কার ত্রাঙ্গ- 

সমাজ সেই আদর্শেরই বূপায়ণ। ব্রাহ্ষপমাজের ন্টাসপত্রে এই আদর্শের বাখা 

প্রমঙ্ষে বলা হয়েছে__এই সমাজগৃহ “০0 0৪ 032, 0০০00160 61)1356৫, 
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১৫1৪."।৮ আমরা! পূর্বে দেখেছি রামমোহন কভূক আলোচিত শান্ত্রাদির মধো 

এক অন্ত্রেই ব্রাহ্মণ থেকে শূত্র পর্যস্ত মকল বর্ণ, নারী এমন কি যবন পর্বত 
সকলেরই পূর্ণ আধ্যাত্মিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বৈদিক ও বৈদাস্তিক 
এঁতিহে এই সমদৃষ্টির একান্ত অভাব। স্বতরাং এ ক্ষেত্রে রামমোহনের চিত্তে 

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রভাবের কথ! মনে রেখেও তন্রমতের 

প্রভাব সম্পর্কে আমর সভ্ভৰত নিঃসদোহ হতে পারি। এটুকুও বর্তমান গ্রনঙ্গে 

পুনরুল্লেখযোগা যে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সঙ্গে স্থপরিচিত হবার পূর্বেই ভারতীয় 
চিন্তাধাবায় নিষ্াত বামমোহনের মনের জমিটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই স্থৃত্রে 

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রা্ষপমাজের 'ত্রাহ্ম” বিশেষণটির উৎপত্তি সম্পর্কে দু'একটি 
কথা বলা যেতে পাঁরে। আদি নামটি যে ব্রাক্ষদমাজ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, যদিও 

'্ষদতা' নামক এর একটি বিকল্পও প্রচলিত ছিল ।১৮ ব্রান্ধসমাজ প্রতিষ্ঠা 

(১৮২৮ )-র পূর্বে উপাঁনকমণ্ডলীবিশেষের বাচ্যার্থে 'বর্থ' বা ব্রাঙ্ম' শবের দুটি 
প্রয়োগের কথা আমাদের জানা আছে। সঞ্চদশ শতাবীতে স্থগ্রসিদ্ধ মরমী 

সাধক. দাদু ছিশু মুসলমান প্রভৃতি সমকালীন সকল ধর্মসশ্প্রদীয়কে একত্র 
মিলাবার জন্য যে উদার সাঁধকগোষ্ঠার পত্তন করেন তার নাম তিনি দিয়েছিলেন 

'ব্রহ্ষদন্প্রদায়' বা 'পরত্রহ্ষসন্প্রদায় | ** বামমোহন দাদপন্থিগণ সমেত মধ্যযুগের 

ভক্তিবাদী সম্ত-সম্প্রায়ের এ্রতি অত্যান্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং এদের আধাত্মিক 

পূর্বন্থরী গণা করতেন ।১৪* নিজন্ব মণ্ডলীর নামকরণের বেলায় এই অভিধাটি 
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তার ল্মরণে আসা বিচিত্র নয়। কিন্তু খাস ব্রান্ধ' শব্দটিকেই ব্যব্হত হতে দেখ! 

যায় মহানির্বাণতন্ত্রের অষ্টম উল্লাসে তন্বচক্রের বর্ণনায় এ চক্রের অধিকারিগণের 

গ্রসঙ্গে : 

পরব্রন্দোপাপকা যে ব্রন্ধজ্ঞা ব্রহ্মতত্পরাঃ | 

শুদ্ধান্তঃকরণা: শান্তা: সর্বপ্রাণিহিতে রতা:॥ 

নিবিকার| শিধিকল্পা দয়াশলা দৃঢত্রতাঃ। 
সতানংকল্পক। ব্রা্গযাস্ত এবাভ্রীধিকারিণ; 8১৪১ 

এই '্রাঞ্গ* বা 'ত্রাঙ্থা' শবটি যে ১৮২৮ গ্রষ্টাৰে ব্রাঙ্মদমাজ গ্রতিষিত হবার 

অন্তত দশ বদর পূর্ব হতে রামমোহনের মণ্ডলী সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়ে আমছিল 
তার গ্রমাণ আছে। ১১ এপ্রিল, ১৮১৯ তারিখের “ক্যালকাটা জার্নাল' এ 

রামমোহনের ভন্ত্রগুক হরিহরানপদের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সমালোচনাপূর্ণ 

একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। সেই পরতে তিনি রামমোহনের মণ্লীকে 
181)050 0: 01010211821) ুগ0 00001001219 বলে উল্লেখ 

করেছেন।১৪২ এরও ছুই বৎলবর পূর্বে ১৮১৭ খ্রষ্টাঝে ত্রন্ধোপাসক অথে 

রামমোহন হ্বয়ং শবটি ব্যবহার করেছেন মাগুক্যোপনিষদের ভূমিকায় । 
অন্যত্রও তিনি এবং তীর প্রতিপক্ষ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বামমোহনপন্থী 

ব্রন্মোপামকগণকে এ নামে চিহ্নিত করেছেন ।১৯৩ স্বয়ং হরিহ্বানন্দ ও 

রামমোহনেব উক্তি থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, প্রধানত 

মহানির্বাণবণিত ততব্রচক্রের “অধিকারি'গণের নামবিশেষের অনুকরণে 

রামমোহন-গোঠী ব্রাঙ্মমমাজের প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ব্রাহ্ম বা "তাহ নামে সুপরিচিত 
ছিলেন। ব্রা্মমমাজ' সেই অভিধারই স্থবতি বহন করছে। বর্তমান প্রসঙ্গে 
একথাও আমাদের মনে রাখা উচিত, ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে নারীজা'তিকে পুরুষের 

সমতুলা আধ্যাত্মিক মর্ধাদীয় প্রতিষ্ঠিত করবার মত অনুপ্রেরণা রাঁমমোহন 
বহুলাংশে তত্শান্ত্র থেকে পেয়েছিলেন। রামমোহনের পৌত্রী (রাধাপ্রসাদ 
রায়ের জোষ্ঠা কন্ঠ!) চন্রজোতি দেবী তর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সাক্ষ্য 
দিয়েছেন : “বাঁজা ভেঙে দিয়ে গেলেন কুলগুরু প্রথা, শিখিয়ে গেলেন নিজের 

ঘরের মেয়েদের ব্রগমন্ত্রে উপাসনা, গায়ত্রী জপ। তাঁর ছোট পুত্রবধূ 
রমাপ্রসাদের পত্ী দ্রবময়ী দেবীকে ভোর রাত্রি থেকে মহানিধাণতক্থোক্ 
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বরক্ষগ্রতিপাগ্য ক্লোকগুলি আওড়াতে ইদানীং আমরা নিজের কানে শুনেছি । 

গায়ত্রী জপও করতেন দ্রবময়ী দেবী রীতিম্ত। যেগায়ন্রী মেয়েদের কানে 
শোনাও ছিল নিষিদ্ধ, রাজা এনে দিলেন তাঁকে ঘরের মেয়েদের আয়ত্তের 

মধো; ধর্মসংস্কারে মেয়েদের বড় অধিকার পাওয়ার পথ খুললো! প্রথম।”১৪। 

সামাজিক ও বাক্িগত মতামত ও আচরণেও রামমোহন যে তন্ত্রের মত 

ও আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন প্রমাণও উদ্ধার করা যায়। 

মহানি্বাগতন্ত্রে অতাস্ত স্পষ্ট ভাঁষায় সতীদাহ নিষেধ করা হয়েছে ( ভত্র] সহ 

কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্ )1১৪৫ সতীদাহ আন্দোলনের নায়ক 
রামমোহনকে যে এই জাতীয় শান্্বচন যথেষ্ট অন্ধপ্রাণিত করে থাকবে তা 

সহজেই ধরে নেওয়া যাঁয়। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন রামমোহন করেছেন অত্যন্ত 

আবেগপূর্ণ ভাষায় সহমরণ বিষয়ক তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকে |১৬ এই প্রসঙ্গে 
আমরা মনে রাখতে পারি মহানিরবাণতন্ত্রের উক্তি “কন্তাপোবং পালনীয়া 

শিক্ষণীযাতিযত্বতঃ 1৮১৪৭ ছু'খানি বিচারগ্রস্থে রামমোহন মহানির্বাণতস্তোক্ত 

শৈববিবাছের আদর্শকে সমর্থন করেছেন। এই বিবাহে জাতিবর্ণধর্গগত কোনও 
বাধা নেই, কেবলমাত্র পত্ী সপিগা বা সধবা! না হলেই যথেষ্ট ।১৪* সর্বশেষে 
এ কথা বলা যেতে পারে মাংসাহার ও পরিমিত স্থরাঁপাঁন সম্পর্কে রামমোহন 

তন্্শান্ত্রের নির্দেশকেই প্রামাণিক মনে করতেন এবং এর সমর্থনে বিস্তারিতভাবে 
ত্্বশাসত্রের গ্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন ।১৪৯ 

রামমোহন চিন্তায় ও কর্মে যে তত্্শান্্র ও তত্্রমত কর্তৃক বিশেষরূপে 

গ্রভাবিত হয়েছিলেন তা দেখা গেল। একটি প্রশ্ন তবু থেকে যায়। অন্ত্রমতের 
বৈশিষ্ট্য তার নিজন্ব সাধনপদ্ধতি। রামমোহন তত্বশাস্তরান্থশীলনের সঙ্গে সঙ্গে 

কি তান্ত্রিক সাধনাও করেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার মত উপাদান 
আমাদের হাতে নেই; রামমোহনের একটি গভীর সাধকজীবন ছিল এমন 
ইঙ্গিত তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী অনেকে দিয়েছেন। এই সাধনার প্ররূতি 
ও পদ্ধতি কি ছিল তা জানবার উপায় নেই। রামমোহনের জীবনীকারগণ 

উল্লেখ করেছেন, বাযমমোহন তরুণ বয়সে ( সম্ভবত তাঁর ধর্মমত পরিবতিত 

হবার পূর্বে ) বছ অর্থ ব্যয় করে বাইশবার পুরশ্চরণ করেছিলেন ।১৯ পুরশ্চরণ 
তান্ত্রিক উপাসনার একটি "বিশেষ অঙ্গ; তন্ত্রমতানুযায়ী এই ক্রিয়ার দ্বারা 

মন্ত্রশকি বর্ধিত ও মন্ত্র ফলপ্রন্থ হয়।১১ কৌলতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই. 
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মর্মে একটি কিংবান্তী প্রচলিত যে রামমোহন তত্্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ 

করেছিলেন। এর ছু'একটি নিদর্শন উল্লেখ করা যাচ্ছে। নগেন্জনাথ 

চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে চুচুড়ার অস্তর্থত ক্যাক্শিয়ালি গ্রামবামী মদন কামার 

নামক এক তাস্ত্রিকের উল্লেখ করেছেন £ “ঠাহার গৃহপ্রাচীরে রাজা রামমোহন 

রায়ের একথানি প্রতিমূর্তি লম্বমান থাঁকিত। মাদন প্রত্যহ প্রাতঃকালে 

রু্রাক্ষের মালা হস্তে করিয়া রাজার প্রতিমৃত্তিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিপূর্বক প্রণাম 

করিত। মানের প্রতিবাশী প্রবন্ধ লেখকের জনৈক বন্ধু, তাহাকে এইরূপ 

গ্রণামের কারণ জিজ্ঞাস! করাতে সে বলিয়াছিল যে, রাজা রামমোহন বায় 

মিদ্ধপুরুষ ছিলেন।”১৭ ১৮৫৬ শ্রীষটাৰে মথুরাত্রমণ কাঁলে মহধি দেবেস্্নীথ 

ঠাকুর সেখানে এক হিন্ুস্থানী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পান। তীর সঙ্গে শান্ত্রালোচনা 

প্রসঙ্ষে দেবেজনাথ জানতে পারেন তিনি শবদাধক তান্ত্রিক । মহর্ষি লক্ষা 

করেছিলেন, এই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী পুন্তকাদি সমস্তই রামমোহন রায়ের গ্রন্থের 

হিন্দী অন্থবাদ 1১৫৩ পরে দেবেন্রনাথ ১০৫৭ সালে দিল্লী ভ্রমণ কালের একটি 

ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন £ “এখানে সুখানন্দ নাথ স্বামীর সহিত আমার 

সাক্ষাৎ হইল। তিনি তান্ত্রিক ব্রন্জোপাসক হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর 

শি ।...ৃখানন্দ স্বামী বলিলেন যে আমিও রামমোহন রায় উভয়েই হরিহরানন্দ 

উর্ঘস্বামীর শিশ্ত; বাঁমমোহন রাগ আমার মত তান্ত্রিক ত্রাঙ্গাবধূত 

ছিলেন ।”১৫॥ এই সমস্ত সাক্ষ্য মিলিয়ে দেখলে বোঝ যায় তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের 

মধো সাধক ও সিদ্ধপুরুষ রূপে রাঁমমোহনের একটি পরিচয় ছিল। এই 

প্রসিদ্ধির মূলে কোনও সত্য আছে কিনা তা নিশ্চিত বলবার উপায় নেই। 

শান্তালোচনার ফলে নিজস্ব যূল বৈদাস্তিক অদ্বৈতবাদকে নমনীয় করে 

জানতক্তির সমন্বয় মাধন করবার মত ছুটি মার্গ রামমোহনের নিকট উন্মুক্ত 
হয়েছিল--পৌরাণক বৈষব ভক্তিবাঁদ ও তান্ত্রিক উপাসনাতত। এর মধ্য 

তিনি ছিতীয়টিকেই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন । কি পরিবেশে এবং কোন 

যুক্তিতে এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছিলেন তা আমরা! আলোচনা! করেছি। 

রামমোহন প্রতিষ্বিত ব্রাঙ্ষসমাজে এ এঁতিহা কতটা রক্ষিত হয়েছে? এর 

উত্তরে বলতে হয়, প্রায় কিছুই হয় নি। ব্রান্ষসমাজের পরবর্তী নায়ক মহ 

দেবেন্জনাথ ঠাঁকুর রামমোহন কতৃক আহরিত এবং “ব্রদ্ধোপাসনা” পুস্তিকায় 

সন্নিবেশিত মহানিবাণতঙ্গো বর্ান্তোত্রটি ("নমন্তে সতে সর্বলোকাশীয়ায় ) 
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কিঞিৎ সংশোধিত আকারে তার ত্র্গধর্ম নামক সংকলন-গরন্থের অস্তভূ ক. 

করেন।১%৭ স্তোত্রটির পরিমার্জিত সংস্করণে ভক্তিবাদী দেবেগ্রনাথ এব 

নিধিশেষ অধবৈতবাদমূলক বর্ণনাত্মক বিশেষণগুলি বর্জন কযেছিলেন। অস্তের 
গুরুবাদ, সাকাবোপাসন! প্রতৃতি আদি ব্রাঙ্মমমাজের অন্তভুক্ত ত্রাক্মগণের 

নিকট অপরৃ্ট মনে হলেও তন্ত্র যে মূলত ক্রষজ্ঞানগ্রতিপাদক উচ্চ শ্রেণীর 
ধর্মশান্্র সে বিষয়ে তারা সচেতন ছিলেন।১৬ শিবনাথ শাস্ত্রী উন্নেখ 

করেছেন, ১৮৪৪-৪৫ থেকে ১৮৫* পর্যন্ত মহধি দেবেন্্রনাথের তথাবধানে 

্রাঙ্মমমাজে মহানির্বাণতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী দীক্ষা'দাঁনের প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। 

১৮৫* এর পর তা বঙ্গিত হয়।১৭* কিষ্তু ক্রমশ তন্বের প্রতি এই অবশিষ্ট 

শ্রন্থাটুকুও ব্রাঙ্মমাঁজে ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আলে এবং ব্রাহ্মমমাজ নিজ 

মমস্থয়াদর্শ থেকে তান্ত্রিক ত্রন্ষবাদ ও উপাসনাতত্বকে প্রায় নির্বাসিত করে দেন। 

কেশবচনত্র সেনের প্রচারক মণ্ডলীর অন্ততুক্তি প্রবীণ শান্্বিদ গৌরগোবিদ্ রায় 
কত “গায়ত্রী যট্চক্কের ব্যাখ্যান ও সাধন” ও *শ্রোতাচারের পুনরাবৃত্তি” নামক 
ক্ষুদ্র নিবন্ধ দুটি ছাড়া দেবেন্্রনাখোত্তর যুগের ব্রাদ্ষপমাজের নায়কবৃন্দের তত্- 
সম্পর্কিত অন্য কোনও আলোচনা বর্তমান লেখকের দৃষ্টিগোচর হয়নি ।১৫* 
কেশবচন্ত্রের যুগ থেকে মৃখ্ত খ্রৃ্ীয় ও বৈষ্ণব তাবতক্তির ঘরে ব্রাঙ্মদমাজের 
যাওয়া আমা । 

অন্্শান্ত্রে রামমোহনের গভীর জ্ঞান ও শ্রদ্ধা পূর্বে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ যে 
করেনি তা নয়। মনীষী ভুদেব মুখোপাধ্যায়, সার জন উডরফ, পাঁচকড়ি 

বন্দোপাধ্যায় প্রত্ৃতি রামমোহনের প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ।১* এদের আলোচনার প্রধান ত্রুটি মেগুলির 

একদেশদশিত| ৷ তারা তিনজনেই বলেছেন রামমোহন সম্পূর্ণ তান্ত্রিক 
ব্ন্মোপাসনার ভিত্তিতেই ্রাঙ্ধর্ম এবং ব্রাক্ষমমাজ স্থাপন করেছিলেন এবং সে 

মতবাদও তিনি পেয়েছিলেন একমাত্র মহানিধাণতস্ত্রের কয়েকটি মর্গ থেকে । 

এই প্রসঙ্গে তারা অন্য কোনও অ্গ্রন্থের নামোল্পলেখ পর্যস্ত কবেন নি। এই 

সিদ্ধাত্ত একটি দুর্বল অতিশয়োক্তি মাত্র। রামমোহনের চিন্তাধারার গঠন ও 

পরিণতির উপর তন্ত্শাস্ত্রের গ্রভাঁব যেমন উপেক্ষণীয় নয় তেমনি তাকে অতিরঞ্জিত 
করবারও কোনও লার্কতা নেই। অ্গগুলির মধ্যে মহানির্বাণকে যথেষ্ট 
প্রদ্ধা করলেও দেখ! যাঁবে রামমোহন সর্বাধিক বাবহার করেছেন কুলা্ণবের 
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সাক্ষ্য । তা ছাড়া কৌল শাস্ত্রে তার অধায়ন ছিল স্ুবিস্তীর্ণ কেবলমাত্র কুলার্শ্- 
মহানির্বাণ-ভিত্তিক নয়। আরও লক্ষা করবার বিষয়, ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্যে 
তিনি বেদ-বেদাস্তকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন এবং পুরাপ-তন্ত্রাদির প্রামাণ্য 
স্বীকার করলেও সেগুলিকে বেদ-উপনিষন্ন অপেক্ষা নিয়ন্তবের জ্ঞান করেছেন। 

ইতির সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে পুরাণ-তশ্ত্রেরে একবাকাতা স্থাপনের প্রয়াস থেকেই তা 
প্রমাণিত হয়। ব্রাঙ্ষসমাজের সামাজিক উপাসনায় প্রথম থেকেই শ্রুতির অর্থাৎ 
বেদ-উপনিষদের প্রাধান্য ছিল, অ্্বশাস্ত্রের কোনও স্থান তার মধ্যে ছিল কিনা 

সন্দেহ। যে তন্ত্রবচন রামমোহন তার 'ব্শ্বোপাসনা' পুস্তিকায় অন্তভূক্ত করেন 
তা সম্ভবত তাঁর সময়ে বাক্তিগত উপাসনাতেই ব্যবহৃত হত, সামাজিক 
উপাসনাতে নয়। রামমোহন ছিলেন আদৌ বৈদাস্তিক, তত্বশান্দবারা তাঁর দার্শনিক 
এবং সামাজিক চিন্তা ও কর্ম প্রভাবিত হলেও, তন্ত্র তার নিকট বেদাস্তের 

পরিপূরক ছিল, যেমন পরিপুরক ছিল পুরাণ; যদিও পুরাণের ব্রন্ধবাদ; স্থট্টিতত্ব 
ও একেস্বরবাদ প্রতিপাদক অংশগুলি তার জীবনদর্শনে তগ্বের মত কোনও 
অতিরিক্ত মাত্র যোগ করে নি। উক্ত লেখকত্রয়ের মত অনেকটা কিংবাস্তী- 

নির্ভর এবং সেই কারণে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতীয় সত্যতার গতিশীল 
চরিত্রটি রামমোহন অস্ত্র সাহায্ বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বেদ- 
উপনিষদকে আশ্রয় করেও নিজেকে তার মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি। গভীর 

মনীষা শ্রদ্ধা ও বিচারবুদ্ধি সহকারে পুরাণ, তত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের পরবর্তী 
অধ্যায়গুলিরও অনুশীলন করেছিলেন। তাঁর বিচারখীলত। এক্ষেত্রে তাকে অন্ধ 

আম্গগত্য থেকে রক্ষা করেছে; এবং পুরাঁণ-তস্ত্ে শ্রেষ্ঠ অংশকে অবজ্ঞা করবার 
বিপর্দ থেকে মুক্ত করেছে। এই ভাবেই প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক 
যুগের ঘবারপ্রাস্ত পর্যস্ত সম্প্রসারিত শান্ত্রধারার নানা বৈপরীত্য ও বিরোধের 
মধ্যেও একটি সামপরন্পূর্ণ ভূমি খুঁজে পাওয়া! তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। 

১৪৩ 

১৩ 



গ্রমাপপঞ্জী £ 

৯, শিখধর্ষ ও ব্রাক্ষধর্মের এই বিষয়ে পারস্পরিক সাদৃস্ত দৃষ্টাত্ত হিসাষে সম্ভবত 
সার্ধকতম। জনৈক বিখ্যাত আধুনিক এতিহাসিক ভারতবর্ষের এই ছুই সমঘয়মুলক 
ধর্মাদর্শের শ্বভাব-বৈপরীত্যের উপয় অতিমাআায় জোর দিয়েছেন (ভ্রষ্টব্য 420019 3. [০029৩ 
4. 5৮/৫9 ০7 25079 ৩1. ঘা 5,108) 1 যছি তর্কের খাতিরে ভার মতর্থীকার করেও 
নেওয়! যায়, তাহলেও এ কথ| সত্যই থাকে যে এই পরম্পর ০্সম্পূর্ণ বিপরীত" ছুটি ধর্মের 
ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র ভাবে উভয়ের আদি ও উত্তরকাণ্ডের প্রভেদ সমানভাবে স্পষ্ট। 

২. উদ্দাহরণত্বরূপ দ্রষ্টব্য, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যঃ, 
কলিকাতা ১৩৪৫, পৃঃ ৪৬ 

৩, ভ্ষ্টব্য, শাংকর ভাত, ব্রঙ্গাসৃতর। ২, ২, ৩৭$ “সা চেয়ং বেদবাহেশ্বরকল্পনানে 
“কগ্রকার11-."আহেখরান্ মন্তত্তেস্কার্কারণযোগবিধিদ্রঃখাস্তাঃ পঞ্চপদার্থাঃ পগুপতিনেখরেশ 

পশ্ডপাশবিষোক্ষায়োপদিষ্টাঃ | পণ্তপতিরীতবরে! নিমিস্তকারণরমিতি বর্ণরন্তিঃ। 

৪. দ্রষ্টব্য, পতান্ত,। ২, ২, ৩৫ “ইদানীং পঞ্ডপতিমতন্ত বেদবিরোধাদসামঞ্জন্তা্চ 
অনাদরণীয়তোচ্যতে। তম্মতানুসারিণশ্চতুবিধাঃ কাপালিকা:, কালমুখাঃ, পাণুপতাঃ শৈবাশ্চ- 
ইতি । সর্বে চৈতে বেদবিরুদ্ধাং তত্বপ্রক্রিয়াম্ এহিকা মুদ্মিক নিঃশ্রেয়সসাধনকল্পনাশ্চ কষ্টয়স্তি; | 

৫, শংকরধিজয় (জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত, কলিকাতা! ১৮৩৮ ) পৃঃ ১৪০ 

৬, ম্বন্গপুরাণ, আবন্তাথও, রেবাথণ্ড, অধ্যায় ২৩৩-৩৬ ( আবস্যথণ্, বঙ্গবাসী সংস্করণ, 

পৃঃ ৩৬৬৪-৬৭ ) 

৭, ব্রদ্মপুরাণ। ২৮ ৯ (বজবাসী সংস্করণ, পৃঃ ১৩২) 
৮. ভা1019016) 48 7756015 ০ 117010% 116656916 ৬০], এ 588৮ 10 (38081152 

[10818810055 9017801৯ 7108, 1967 ) 0. 445, 

৯. কৃষ্চচরিত্র--দ্বিতীয় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ । 

১৬০77651518 2৮214 001081150106508156505) 55 5. 7. দা18৩) (8802106, 

0851606৮৪, 1961. ) 5:61896, 70, 11, 

১১. অধ্যাপক সুরেন্্রনাথ দাসগুপ্ত ভার ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বিষ্ণু, বায়ু, মার্কণেয় 
নীরদীয়, কৃর্ন ও ভাগবত পুরাণগুলির দার্শনিক অংশসমূহের স্বতন্ত্র আলোচনা করে পুরাণ-। 
সাহিত্যকে এ বিষয়ে তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করেছেন) উষ্টব্য 4 13019 ০৫ 17012) 

১1010509 ০] 21 (0880871089 1940 ) 00826: 5181) 00, 496-57.1 ০1, 

€ 0৯50১719089) 1955) 0080661 15 000, 0750, 

১২, এ বিষয়ে বাঙল! ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ জিতেন্নাথ বঙ্দ্যোপাধ্যায় কৃত 

পঞ্চোপারন। (কলিকাত|, ১৩৬০ )। 
৯৩, পুরাণ-সাহিত্যের সাম্প্রদায়িক চরিত সম্পর্কে অ্রষ্টবা ভা18875185 4 13158079 ০7 

11507077 176610856 (008180-1050581567928 ) ০], 2: 081998৮9১ 1991 0, 61786 । 

৯:০0 ৮৮ 0%6176 ০7 06 8611806 নেঃতাগাগোত ০1708 10908052990, 
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2. 18740, 179) উপপুরাণগুলি সম্পর্কে এ পর্যন্ত অর্যাধিক উল্লেখযোগ্য প্রকাশন 
উঃ রাজে্রচন্্র হাজর] প্রণীত 38465 &১ 06 0০%47595 ০1 ব (08199851968) । 
ভ০]]] (0৯199868 1969)। এর প্রথম ধণ্ডে সৌর ও বৈব উপপুরাণ ও দ্বিভীয়টিতে 

শা ও অন্তান্ক উপপুরাণ সম্পর্কে অতি গভীর ও বিস্তারিত আলোচন| কর! হয়েছে। 
১৪. অক্ষসূত্র ১, ২, ৬. 1 ১, ২, ১৯ 1 ১, ২, ২৫ ১, ৩, ২৩ 0১০৩, ই৮ 0১১৩, ৩৮) ২,১০১) 

ই, ৩,8৫1 ২১৩, ৪৭ 0৩, ১, ১৪ $ ৩, 3? 38৯ 0 ৩, ২, ১৭) ৩, ই, ২৪ 1) ৩, ৩, ওই । ৩, ৪, ৩০) 

৬, 8, ৩৭ 7 ৩, 8. ৩৮ (৩, ৪, ৪১ ৩, ৪, ৪২ (৩১ ৪, ৪৩1 ৪, ১, ১০1৪, ১, ১৬; ৪, ২, ১৪) 

৪, ২, ২১) ৪, ৩, ১১। ৪, ৪. ২০ (নুত্রসংখ্য লাংকর ভান অনুসারে উল্লিখিত )। 

১৫, ব্রদ্ধমৃত্র ৬. ১. ১৫ £ “অপি চ সপ্ত? এর ভাত্ব গ্রাসঙ্গে শংকর বলছেন ; 'অপি চ সণ 

নরকা। রোরবপ্রমুখা। দৃক্ধতফলোপতোগড়ূমিত্বেন শ্র্ঘস্তে পৌরাণকৈঃ, তাননিষ্টাদিকারিণঃ 
প্রাগবন্তি কৃতত্তে চন্রং প্রাপ্গুযুরিত্যভতিপ্রাযঃ। রামমোহন তার ব্যাখ্যায় শংকরকে অনুসরণ 

করেছেন; “পাগীদিগের নিমিত্তে পুরাণেতে সকল নরককে সপ্তবিধ করিয়া বর্ণন 

করিয়াছেন" ।' (বেদাস্তপ্রস্থ £ খুন্বাবলী ১, পৃঃ ৬৭)। 
১৯ ব্রহ্গসৃত্র। শাংকরতান্ব। ২, ৩, ৩৩ £ “ইদ্বিহাসপুরাধমপি ব্যাখ্যাতেন মার্গেধ 

সন্ভবনূমনা ঘর্লত্বাং প্রভবতি দেরতাধিগরহাদি প্রপঞ্চযিতৃন্! প্রতাক্ষমূলমপি গম্ভঘতি। ভবতি 

হাম্মাকম প্রত্যক্ষমপি চিরভ্তনানাং প্রত্াক্ষমূ। তথা চ র্যাফাগয়ে। দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষ 

ব্যবহূরস্তীতি শ্মতে। .**তনবানবর্মোগকর্ষবশাচ্চিরত্তন! দেবািভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবজযূরিড়ি 
মলিস্বতে। **ীণামপি মন্তরান্ষণদশিনাং সামর্ধ্যং নাম্মধীয়েন সামর্থেঃলোপমাতুং যুভমূ। 
তন্মাৎ সমুলমিতিহাসপুরাণম্। লোকপ্রনিদ্ধিরপি ন লতি সন্ভরে নিরালম্বনাধ্যবসাহুং 
হুড? । 

১৭, ব্র্বসূ, পীভান্ত। ২, ১. ৩: *"বক্ত,হিরপ্যগর্স্তাপি ক্ষেত্রতৃতন্ত কগা চিৎ রজন্তমোই 
ভিন্তবন্তরবাচ্চ যোগস্মতিরপি ততপ্রণীওরজন্তমে মুলপুরাণবৎ ভ্রাত্তিমূল] ইতি ন তয় 
বেদান্তোপবৃংহপং ভাযামিতি'। প্রশ্ন উঠতে পারে, বিঞুভ্ত রামানুজ নিজ্ঞভাম্তে একাথিকনার 
বিঞুপুরাগের বচন বাবার রুর়েও এবং বৈধব পাধরাত্র সিদ্ধান্তের প্রামাণ্য ম্বীকার করেও 
(অসইব্য-্ভান্ব। ২.২, ৪১-৪২) কেন সাধারণভাষে পুরাণকে রঙ্গ; ও তমোগুখসম দিত 
্াস্তিমবল শান গণা করলেন? এর উত্তর বন্তবত এই যে, রামানুজ তার সান্তনায়িক 
বিষুভর্তিকে বেদভিত্তিক সনাতন ব্রাঙ্গণ্য আচারের সীমানার মধ্যেই রাখতে প্রয়াসী ছিলেন; 
সুতরাং অন্ত কোনও শাস্ত্কেই শ্রুতির লমপর্যায়তু্ত জ্ঞান কর] তার পক্ষে সম্ভব ছিল ন|। 
অথচ তার সাগ্্রদায়িক দৃষ্টি ঠাকে বিকুপুরাণ ও পাঞ্চরাত্রের পক্ষপাতী করেছিলএটুকু 
দূর্বলত! ও খ্ববিরোধ তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। 

১৮, “গাগয়শ্তারং পঞ্চরাজংশ্ ভারতম্ 

মূলরামায়ণং ব্রহ্মহৃত্রং মানং দ্বতঃ শ্মৃতদ্। 
জড় ৬৪৪ ৪৪৬ 
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বৈষবানি পুরাণানি পঞ্চরাত্রাক্মকত্বতঃ 
প্রমাগান্তেষ মহাভাঃ শৃুতয়োহপানুকূলতঃ। 

মধ্বকৃত 'মগাভার়ততাৎপর্যনিরণননঃ ১. ৩০. ৬২ (নির্ণরসাগর 

প্রেম নং বোম্বাই ১৮৯২, পৃঃ ২) 

১৯, জীব গোষামী 'প্রমাণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তদীয় 'যট্স্দ্ভ' রথের 

অন্তর্গত 'তদ্বসনর্ত' শীর্ঘক প্রথম ভাগে ॥ ভ্রষ্টবা, 'তত্বসন্দর্ভঃ নিত্ান্বরূপ ব্রদ্ধচারী ও ৃফচন্্র 
গ্বোখ্ামী সম্পাদত, (কলিকাতা! ৪৩৩ চৈতন্কা্ষ ১৯১৯ ত্রীষ্টা) পৃঃ ১৪, ২৫। তার রচিত 

“তন্ব' “ভগবত। ও “পরমাস্ত' সন্র্ভত্রয়ের ব্যাথ্যাপুত্তক *নর্বসংবাদিনী'তেও এ বিষয়ে বিস্তারিত 

আলোচনা আছে। রষ্টব্য, 'সর্বসংবার্িনী”, রদিকমোহন বিদ্াভূষণ সম্পাদিত (কলিকাতা 

১৩২৭) পৃঃ ৫০২২) 'তত্বসদর্ভ' গ্রন্থে ৷ কিছু সংক্ষেপে বল! হয়েছে 'সর্বসংবাদিনী? শীর্ষক 

ব্যাখ্যায় ত1 বি্তারিত ভাবে বোঝানে। হয়েছে। এখানে জীব গোন্বামী সর্ধসমেত দশটি 
প্রমাণের আলোচন। করেছেন-_প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্ধ, আর্ধ। উপমান, অর্থাপত্তি। অভাব, 

সম্ভাবনা, উতিহা ও চেষ্টা। ভার বক্তবা, এগুলির মধ্যে শষ প্রমাণ ছাড়া অপর নয়টি ক্রুটপূর্ণ 
ও সেই হেতু অগ্রাহ্া। একমাত্র 'শবই প্রমাণ হিসাবে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগা | 

২০. তন্বসন্দর্ভ; ১২ (পূর্বো সংস্করণ, পৃঃ ৩৬); “তত্র বেদশষস্ত সপ্প্রতি দপা- 
র্ধাদ্হ্রধিগমার্ধত্বাচ্চ তা্ঘনির্পায়কানাং মুণীনামপি পরম্পরবিরোধা?্ বেদরূপো বেদার্থ 
নির্ণায়কশ্চেতিহাসপুরাত্বকঃ শষ। এব বিচারণীয়ঃ | তত্্রচ যে ব| বেদশঝো নাস্তবিদিতঃ 
মোখপি তদদৃষট্যানুমের় এবেতি সম্প্রতি তন্তেব প্রমোৎপাদকত্বং স্থিতমূ। নচাবেদেন বেদন্ত 
বৃহংগং সন্ভবতি, ন হাপরিপূর্ণন্ত কনকংলয়ন্ত ত্রপুপা পূরণং যুজাতে। নন যদি বেদশঘঃ 
পুরাণমিতিহান/ঞ্চাপাদতে তছি পুরাণমন্তান্বেষণীয়ম! যদি তু ন, ন তর্থীতিছাসপুরাণয়োর- 

ভেদে! বেদেন?। 

২১, তন্বসদর্ভ; ১৭ (পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃঃ ৬৫) এই শ্রেণীবিভাগের ইঙ্গিত জীব 

গোষ্ামী প্রণীত 'ঘট্সনদর্ত'এর 'ভগনৎসনর্ভ' নামক হ্িতীয় খণ্েও দেখা যায়। এখানে হুল 

প্রভৃতি কতগুলি পুরাপণকে শ্াষ্টভ তামমিক ও ভ্রমাত্মবক বল! হয়েছে-_“যত্র গ্কান্দাদৌ। 

ফচিদ্ভ্রামকমন্তি, তত; তত্তৎপুরাণানাং তামসকল্পকথাময়ন্বাধতৎকলে/যু চ ভগবতা হবমহিমা- 

বরগাদ্ যুক্তমেব তাগতি'|-_ভগবৎসনর্ঃ ৩১ (সত্যানন্দ গোম্বামী সম্পাদিত সংহ্বরণ। 

কলিকাতা৷ ১৩৩৩, পৃঃ ৬৩)। 

২২, তত্বসনর্তঃ ১৮, ১৯ (পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃঃ ৬৮, ৭০) $ “"সান্তিকমেব পুরাণাদিকং 

পরমার্ধজ্ঞানায় প্রবলমিত্যায়তম। তথাপি পরমার্থেংপি নানাভঙ্গা। বিপ্রতিপন্তমানানাং 
মমাধানায় কিং ন্যাৎ? যদি সর্বগ্াপি বেদন্ত পুরাণন্ত চাখনির্ণয়ায় প্ীভগবতা ব্যাসেন 
সূত্র কৃতং তদবলোকনেনৈব সর্বোহর্ধো নির্ণেয় ইত্ুচাতে, তছি নাগ্থস্ত্রকার- 
ুসতুগতৈর্মভেত। কিঞাত্যন্তগঢার্ঘানাম্পাক্ষরাপাং তৎসৃ্রানামস্তার্ঘদবং কশ্চিদাচক্ষীত ততঃ 

কতরদিবাজজ সমাধানম1 তদেব সমাধেয়ম্। যদ্তেকতমমে ধপুর।গলক্ষণমপোঁরুষেয়ং শান্তং 
সর্ববেদেতিহাসপুরাধানামর্থারং ব্রন্মমূত্রোপক্জীবাঞ্চ ভবদৃভৃবি ষম্পূর্ণং প্রচরজপৎং ভাথ। 

১৯৬ 



লত্যমুভদ্। হত এব চ সর্বপ্রমাণানাং চক্রধতিতৃতশ্মদতিমতং শ্রীমন্তাগবতমেধোস্তাবিতং 
ভবতা॥ যৎ খলু পুরাপজাতমাবির্ভাব্য বরমমূত্রক প্রণীয়াপ্যপনিতুষ্টন ডেন ভগবত 

নিঙজসৃত্রাপামকত্রিমভান্তভৃতং সমাধিলন্বমারির্ভাঠিতয্। বন্সিন্লেব সর্বশান্্সমন্বয়ে! দৃপ্ততে ॥ 
ভাগবতপুরাগই ঘে ব্রন্ধসূত্রের প্রকৃত ভাত্য এ সম্পকে জীব উত্ত গ্রচ্থের অন্যত্র ব্যাথ্য। করে 
খলেছেন, ভগবান ব্যাসের মনে প্রথমে ভা সৃক্মাভাবে আবিভুত হয়-_সংক্ষেপে তিনি একে 
(তত্ষ)মৃত্রাকারে প্রকাশ করেম.-পরে বিস্তারিত আকারে একে রূপ দেন। এই বিশ্তী্ঘ 
স্থই ভাগবতপুরাণ। ন্বতরাং এই পুরাণই প্রকৃত ব্রহথসূত্রভান্ত। অন্তান্ত অর্ধাচীন 
ভান্তকারগণের ব-্বকপোলকষ্পিত ব্যাধ্য! একমাত্র ভাগবতপুরাণের অনুগত হলেই তবে 
গ্রাহথ হবে (পূর্ব, হৃক্ত্েন মনস্তাবিভূতিং তদেব সংক্ষিপ্য সৃত্রত্বেন পুনঃপ্রকটিতং 

পশ্চা দবস্ীর্ণত্বেন সাক্ষাৎ ই্রীভাগবভমিতি। তন্মাৎ ভাত্বভূতে স্বতঃপিদ্ধে তল্সিন্ সতার্বাচীন- 
মন্থাগ্তেষাং দ্বন্বকপোলকল্লিতং তানুগতমেবাগরণীয়মিতি গমাতে ।__তন্বসদর্ভঃ ২১, পূর্বোক্ত 
সংস্করণ পৃঃ ৮*)। ভাগবতপুরাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন প্রচেষ্টায় জীবের ক্লান্তি ছিল ন1। 

“ভগবত-সনর্ত' শীর্ষক থণ্ডেও তিনি ম্পষ্ট উক্তি করেছেন, বিশেষযরূপে ঈশ্বরাক ধকবিভ্ভারূপ 

হওয়ায় এই গ্রন্থ সর্বশান্ত্রের মধ প্রেঠ ( 'তন্মাদত্রকাগুজয়রহত্ত্ত প্রবাক্তপ্রতিপাদনাদেবিশেষত- 

ঈশ্বরাকধিবিভাবপতাচ্চ ইাষেব নর্বশান্ত্রেড্যঃ প্রেষ্ঠস্ঃ।--ডগবৎসলর্ভঃ ৯৪, সত্যানদদ গোস্বামী 

সম্পাদিত মং পৃঃ ২১৪)। 

২, «বেদাত্ত-স্তমত্তক', উমেশচন্ত্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত সংস্করণ, লাহোর ১৯৩০, পৃঃ £ 

“্তদেবং সরবত; শ্রেয় শবান্য স্থিতে তত্বনির্ণায়কন্ত শ্রুতিলক্ষণ এব ন স্বার্ধলক্ষ পোইপি**। 
খযাণাং মিখে! বিবাদদর্শনেন ত্বাক্যাণাং তত্বনির্পায়কন্তাসন্তবাৎ।' 

২৪. “বেদাত্ত-ন্মস্তক দ্বিতীয় কিরণ, পূর্বোক্ত সংহ্করণ, পৃঃ ১০-১১ 

২৫, ব্রদ্মসূত্র, গোবিদভান্ত ১. ৬. ৩৮: শুদ্বাদীনাং মোক্ষন্ত পুরাণাদিপ্রবগজজানাৎ 
সন্ভবিয়তি। ফলে তু তারতম্যং ভাবি'। এই তারতমোর দ্বরূপ যে কিতার ব্যাথা! বলদেব 

করেছেন ভায়ের এই অংশের উপর তার স্বপ্রণীত 'সৃদ্মা' টাকাতে ; 'তারতম্যমিতি আনল্দোৎ* 
কর্ধাপকর্ধরূপমিতার্ঘ৮--অর্থাৎ, মুক্তির আনলগগত উৎকর্ষ ও অপকর্ধই এই তারতমোর স্বরাপ। 
শ্রুতিশ্রবণ লব্ধ তত্বজান যে আনলের আয্বাদন এনে দেয়, ধলদেবের মতে পুরাণাদি শ্রবণ ছার! 

প্াপ্ত-শৃদ্বের আনন্দানুততি অপেক্ষা ত1 উচচত্তর়ের বন 
২৬, গোবিন্দভাতন্ত, মললাচরণ, তৃতীয় শ্লোক ; 'দেবাভার্ঘনমন্দরেখ মধিতান্তভীনদিরা দুদ 

যত; শ্রীমন্তাগবতাখা নির্জরতর; সৎনুত্ররক্কোৎকর২,. ইত্যাি। এবং এ অংশের 'ুল্বা। শীধক 

টাক ঃ “অধ সর্যবেদেতিহাসাদিমহার্ণবমন্থদোখিতমীমাংলাপরদা মধেয়্রহ্গসূত্রাণি ব্দেব্যাস- 

সমাধিলবতদকৃত্রিমভানতৃতসর্ববেদাত্তসার গ্রীমন্তাগবতাবৃগ****** ইত্যাদি। 

২৭, বীরশৈব আচার্য প্রীপতি প্ডিত কৃত ব্রন্মসূত্রের প্রীকরভাস্ত, ১, ১.৭: “শানং 

খধেদাদি, তগ্ত যোনিঃ কারণং শিব; 'শিবোমামেবপিতর$ ইতি শ্রতে;। অতএব নিগমাগ- 

মানাং প্রামাণামূ। অতো! জগঞ্জন্াদিহেতুশ_শিব”"। উক্ত “শান্ত্রযোনিত্বাধ। ছুত্রের ব্যাথায় 

জীপতি বন যুক্তি দিয়ে 'শিবপুরাণ-এয সান্তিকত! এবং যেদ ও বৈফথ পুযাণ্তলির তুলনায় 

১৪৭ 



প্রমাণ ছিষাবে তার জেঠত| প্রতিপন্ন করবার চেষ্ট1 করেছে-জষ্টবা গীকরভায়, লি. হয়া 

যাও সম্পাদিত ছিতীয় থ্ড, বাঙাল্গোর, ১৯৩৬) পৃঃ ৬৭-$৪ 

৮, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অন্ধ ষ্টবা হয়বজণ রাও সম্পাদিত হীকরভাক 
প্রথম থও, বাঙালোর ১৯৩৬) পৃঃ ৬৭-৭৮। রহ্ষসূত্র ১, ১. ২ (জনম্মাভহ্া যত? ]”ঞর উপর 

ভান্ত প্রসঙ্গে প্রপতি বলেছেন সকল শাস্্ইই শিষকে পরগ্র্গেয রঙ্গে অভিন্ন বলাতে শিবের 
জগৎকারণত্ব প্রতিপর় হূচ্ছে (""“হরিবংশে কফং প্রতি শিষবচনাচ্চ জৈিনিভট্টাাঙ্গরা' দি 

বৈদিকৈশ্চতুর্বেদতাৎপর্যানবমারেণ শিবন্তৈব পরব্রহ্মতব্যবস্থাপনাৎ ভগবত] ব্যাসেবাপি 
সৃতসংহিতায়াং সর্ববেদাত্ততাৎপর্যেণ শিবে পরকর্তবনির্দেশাচ্চ ব্রন্ধলক্ষণজগৎ্জম্মাদিকারণত্বং 

মিপ্রত্যৃহং" )। শৈৰাচার্ধ প্রীক$্$ট তার ব্্ধণত্রভায্যে (১, ১. ৪) বলেছেন ভব, শর্ব” 

ঈশান, পণ্ডপতি, রুদ্র প্রভৃতি শিবের সব নামখুলিই পরব্রগ্থাবাচক ( অষ্টাভিধানাধি করণগ্রিতি 

ফ্বধর্ষেশানপপ্তপতিকপ্রোগ্রভীমমহাদেবাভিধানা্্কল্তাধিকয়ণং বাচ্যং পরং ব্রহ্ধ)। এট 
পীক্ঠট বর্থহতরে ২. ২, ৩৮ ('অন্তবন্বমসর্বজ্ঞত। ব1ঃ)এর ভায়ে শিবপুরাণের অন্তর্গত বানু 
র1 বাধায় সংহ্তার প্রামাণাবলে সিদ্ধাত্ত করেছেন, বর্গ একযোগে জগতের নিম্নিত ও. 

উগাগাম কারণ («.৮"ইত্যাভাগমপ্রামাণাচ্চ পরমেঙ্বরস্ত জগঠুভয়কারণত্বমিত্যনবন্তমিতি )। 

২৯. ইতিসবাল পর্যায়ের 'মহাভারত', 'হরিবংশঃ, /রামায়ণ' 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ'। ও 

“অধ্যাত্ম-রামায়ণ। গ্ন্থগুলিকে এই তালিকাডৃক্ত করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখা, গীতা? 

মহাভারতের অন্তডূক্ত হলেও এই তালিকায় নেই, কেননা বেদাসুলাপ্্রের প্ৃতিগরন্থান 
রূপে এর মর্বাদ। রতত্রঃ ভারতীয় দৃষ্টিতে এই খ্স্থকে পুরাখরূপে গণা কর! হয় সা। 
রামযোহম গীতা, থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেম এবং বিচার প্রনজে নান! ভাবে "গীতা, 
নিদ্ধান্তকে কাজে লাগিয়েছেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে সর্বন্র তিনি মহাভারত ও স্বস্তান্ত' 

গুরাগঞ্রন্থ থেকে তন্ত্র ভাবে 'গীতা'র উর্লেখ করেছেন। 

৩৩. ভূট্টাচার্রের সহিত বিচার পৃঃ ১৭৯-৮০, ভীশোপনিষৎ-ভূমিকা। পৃঃ ১৯৬ ৮ 
মাওুক্যোপনিষং-ন্মিকা, পৃঃ ২৪৩) উৎ্গবামল বিভাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ৬, ১৮, 

৯৭) ৩৮ (স্ইবার)। গোম্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ £৯ (নয় বার), &* (চার বার), 

৫১ (তিন বার), ৫২ (ছুই বার), ৫৩ (বারে! বার), ৫৫, ৫৭ (ছুই বার), ৫» (তিনবার), 

৬০ (দ্বই বার), ৬১ (চার বার), ৬২ (দুই বার)। কবিতাকারের সহিত ছিচার, পৃঃ ৭, 
€স্থই বার), ৮০) প্রবর্তক-নিবর্তক দ্বিতীয় সংবাদ, পৃঃ ৩৪ (দ্ুইবায় ) $ সহমরণ বিষয়, 

পু; ৫২ £১; পথ্যপ্রদান ভূমিক| পৃঃ ৩, ১০৬ (ছুই বার), ১১, ১১৩ (দই হার), 

১১৬। ১২২ (তিন বার), ১২৭-২৪, ১২৫, ১৩১ (ভার বার)) ১৩১, ১৬, (ছয় রার), 

১৬৩ (তিন বার), ১৭৫ (তিন বার) ১৭$। (এখান প্নেকে রামমোহবের বিডির 

গ্রন্থের যে উল্লেখ আছে তার লবগুলিট সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ রাজধোহনশ্্স্থাবলীর 

অন্তভূত্কি, পৃষ্ঠান্ষও সেই রংদ্বরণের। ভাই প্রতিবার দ্বত্রভাবে 'গন্থাবজী'র উল্লেখ বর! 
সয় নি।) *... 

৬১, ঈপোপনিযংপ্ভুমিকা, পৃঃ ১৯৬৪ উত্যবানন্ন বিভ্ভারাগীশের অহিত রিচা 
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পৃঃ ১৮) গোন্বামীর সহিত বিচার, গু ৫৩। কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৬৮। অনুষ্ঠান, 

পৃঃ ৭২ । পথ্যপ্রদান, পৃঃ ৫৯ 
৩২, উৎমবানন্দ বিস্তাবাগীশের সহিত বিচায়, পৃঃ ১৮। গোস্বামীর সহিত বিচার, 

পৃঃ ৪৭, ৫০ । পথ্য প্রদান, পৃঃ ৯৬, ৬৯ ( ছই বার )$ ১৫০, ১১৫ ( ছুই বায়), ১১১, ১৪৬ ১৪৬) 

১৬১, ১৬৮, ১৬৯ (চার বার), ১৭২ ; এখানে উল্লেখ্য, পদ্যপুরাণের প্রচলিত সংন্বরণ সুবৃহত খন ; 
এর কেবলমাত্র 'ক্রিয়াঘোগসার, শীবক খওটি রামমোহনের কালে সুলভ ছিল, অন্তপ্তলি 
পাওয়! যেত ন!) রামমোহন 'পদ্পপুয়াণ। প্রসঙ্গে একখ| বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন (অষ্টব্য 

“পথাপ্রদান', পৃঃ ১৬৯ )। 

৩৩, গ্রোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৪৮ (তিন বার),8৯ (চারবার); কবিতাকারের 

সহিত বিচার, পৃঃ ৭৪ 

৩৪, গ্রোন্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫০, ৫৮ ) কবিতীকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৮২ । 

সহমরণ বিষয়, পৃঃ &৪ ; চারি প্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ১৭; পথাপ্রদান। পৃঃ ১৬১ (ছুই বার)) ১৭৪ 
৩৫. উৎসবাননা বিভ্ভাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ & ১৯, ৩৭) ৩৮ । গোস্বামীর সহিত 

বিচার, পৃঃ ৫৫ ॥ কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৬৯। প্রবর্তক-নিরর্ক স্বতীয় সংবাদ, 

পৃঃ ২৯, ৩০ (ছুই বার), ৪০। চারিপ্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ১২, ১৫। পথ্য প্রদান, পৃঃ ৯৯ ১১৬ 

১৬৮, ১৬৯ (ছুই বার), ১৭৫) (উল্নেধ্য যে, কোন কোন স্থলে রামমোহন হ্বলপুরাণের দাম 
না করে তার অধ্যায়বিশেষ, যথ| 'কাণীথ্'। 'উৎকলধ্ড, প্রভৃতির স্বতন্রভাবে নাম 

করেছেন )। 

৩৬, গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫০ ; সহ্্রখ বিষয়, পৃঃ ৫৪ 

৩৭, গোদ্বামীয় সহিত বিচান্ন, পৃঃ ৫৩ (হই বার)। পথাপ্রধান পৃঃ ৯২, ১৪৬) ১৬৬ 

€ছুইবার)। 

৩৮. সহ্মরণ বিষয়, পৃঃ ৫৩ 

৩৯, প্রার্ধনাপত্র, পঃ ২৭ 
৪০, পথাপ্রদান, পৃঃ ১৬৭, ১৬৯ (তিন বার ), ১৭৯ (তিন বার ), ১৭২। ১৭৬, (ছুই বার )। 

১৭৫:( ছুই বায় )। 
৪১, পথাপ্রধান, পৃঃ ১৭০ (ছুই বার)। 
৪২, উৎসবাননা বিষ্ভাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ১৯, ৩৭, ৬৮। গোম্বামীর সহিত 

বিচার, ৫৭ ৪৮ 

৪৩, উৎমধানন্দ বিভ্ভাবাগীশের সহিত বিচায়, পৃঃ ১৯, ৩৮ 7 গোবামীর সহিত বিচ।র। 
পৃঃ ৫৩ 

88, গৌন্ামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫৮ 

৪৫, ঈশোপদিষৎভৃমিকা। পৃঃ ১৯৭১ ২৯২। গ্োসামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫৫1 
কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৮ও । পথ্য প্রধান, পৃঃ ১৫০ । উল্লেখ্য যে, এর মধ্যে দার্কতের 

পুরাণের 'মেবীনাহান্া? জংশটিকে কোধাও কোধাও দ্বতদ্র ভাবে উন্নেখ কর! হয়েছে। 
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8৬, প্রতর্তক-নিবর্তক প্রথম সংব।দ, পৃঃ ৪) পথ্য প্রগান, পৃঃ ৯২ ১৫৮, ১৭৪ 
8৭, সহমরণ বিষয়, পৃঃ ৫১ 

৪৮, গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫৩ 

৪৯». প্রবর্তক-মিবর্তক বিতীয় সংবাদ, পৃঃ ৪৩। চারিপ্রস্নের উত্তর, পৃঃ ১৭ 
৫০, উতসবামন্দ বিভাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ২৩। পথ্যপ্রদাম, পৃঃ ১৬৭ 

(ছুই বার)। | 

৫১. হেদাস্তগর্থ। পৃঃ ১০; ঈশোপনিষত। পৃঃ ৯*১ ২০২; মাওুক্য উপনিষৎ পৃঃ ২৪০ £ 

উত্মবানল বিষ্তাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ৪, ১৯, ৩৭, ৩৮) গোস্বামীর সহিত বিচার, 

পৃঃ ৪৬, «৭ (ছুই বার), ৪৮ (ভিন বার), ৫৮, ৫৯, ৬০ । কবিতাকারের স্থিত বিচার, 

পৃঃ ৬৭, ৭* (দ্বই বার), ৮৩। প্রবর্তন-নিবর্তক দ্বিতীয় সংবাদ, পৃঃ ৪৪ সহমরণ বিষয় 
(পরোক্ষ উল্লেখ ) পৃঃ ৫৫; ত্রাণ সেবধি (দ্বিতীয় গংখা| ) পৃঃ ১৬) চারিপ্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ৮, 

১২ (তিন বার )। পথ্যপ্রমান, পৃঃ ১০৬ (্থই বার), ১৬২ 

&৭, ব্রাহ্মণ সেবর্ি (২), গ: ১৫1 পথাপ্রদান, পৃঃ ১৯২ 

&৬, উৎসবানণা বিভ্ভাষাগীশের সহিত বিচার, পঃ ৫। পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১৬১: এই 

প্রসঙ্গে উ্লেধয, “হরিবংশ' বর্তমানে প্রচলিত 'মহাভারত'এর অন্ততূর্ত হলেও অপেক্ষাকৃত 
পরবর্তী কালের রচদ1 বলে স্বীকৃত, সুতরাং তুলনায় অর্বাচীন। “ইতিহাস? অপেক্ষা 
পুর়াণগ্গোত্ীয় গ্রন্থাবলীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য বেশী। এই জগ্ত এ গ্রস্থ সাধারণত বতন্্রভাবেই 
উল্লিখিত ও ব্যবহাত হয়ে ধাকে। রামমোহদও তাই কবেছেন। 

৫8. ঈশোপমিযৎ পৃঃ ২০১; মাও,কা উপনিষৎ পৃ: ২৪৭ ॥ কবিতাকারের সহিত বিচার 
পৃঃ ৭৫। চারিপ্রশ্ের উত্তর, পৃঃ ৭ (ছুই বার), ৯» (তিনবার), পথাপ্রদান। পৃঃ ১০০১ ১০২ 

(তিন বার ), ১০৪ (দুই বার ), ১০৭ 

8৫, কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৬৯১ ৭১) পথাপ্রদান, পৃঃ ১৫০ 

২৬, দ্রষ্ুধা, তৃতীয় অধ্যার, 'রামমোহন রায় ও বেদাত্ত।। পৃঃ ১১১১৩ 

8৭, তদেব। পৃঃ ১০৯১৯ * 

৫৮, ঈশোপনিযৎ, ভূমিকা, পৃঃ ১৯৪; আরও ভষ্টবা। ভট্টাচার্ধের সহিত বিচার, 
পৃঃ ১৭০। ইত্াযাদি। 

৫”ক. গোস্বামীর লহিত বিচার। পৃঃ ৬৯ 

৫৯, মাও,ক্যোপনিষৎ, ভূমিকা, পৃঃ ২৫৪ । আরও ভ্রষ্টবা ভট্টাচার্ধের সহিত বিচার 
পৃঃ ১৭০, ১৭৫, ১৭৮; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ $৭-৪৮) কবিভাকারের সহিত বিচার, 

পৃ৮২-৮৩ ) ব্রাহ্মণ সেবধি-সংখ্যা| *, পৃঃ ১৪১ ইত্যাদি । 
৬». ওট্টাচার্যের লহিত বিচার, পৃঃ ১৭৯-৮০; ঈশোপনিষত, ভূমিকা, প্রঃ ১৯৫৯৮) 

মাওক্যোপনিহত। ভূমিকা। পৃঃ ২৪৩-৪৪ ॥ গোতামীর মহিত বিচার, পৃঃ ৬১-৬২ ; কবিতাকারের 

সহিত বিচার, পৃঃ ৬৯-৭১, ৮১-৮৩। পথাপ্রদান, পৃঃ ১০৬, ১১৩) ইত্যাদি। 

৬১. 'প্রণবন্ত'- সম্পর্কে ভ্টবা-মাগ,ক্যোপনিবৎ, ভূমিকা পৃঃ ২৭৮-৬৯ % প্মাওকোশি 
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প নিষৎ প্রথম অবধি শেষ পর্যন্ত কিরূপে হূর্ধলাধিকারি ব্রহ্মজিজ্ঞাসূ ব্যক্তির তঁফারের অবলগগনের 

দ্বার পরক্রদ্ধের উপাসনা! করিবেন তাহ! বিস্তার ও বিশেষ কারয়া কহিয়াছেন."*”। 
আকাশাদি হুট বন্তকে বদ্গজ্ঞানে উপাসন। সম্পর্কে ত্রষ্টবা, বেদাত্বলার, পৃঃ ১২২; গোত্বামীর 

সহিত বিচার, পৃঃ ৫৮ ; কবিতাকারের সহিত বিচায়, পৃঃ ৮৪-৮৫ | ইত্যাদি। 

৬২. ভরষ্টবা--তৃতীয় অধ্যায় 'রামমোহন রায় ও বেদাত্ত'প্রমাণপঞ্জীয় অন্তর্গত উল্লেখ) 

৬৩) পৃঃ ১৪৬-৪৭ 

৬৩, দ্র্টবয--তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১১২; তত্রন্থ প্রমাপপঞ্জীর অন্তর্গত উল্লেখ '৪৩7 পৃঃ ১৪৩ 
৬৪, গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৪৯ 

৬৫, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, পাষগুগীড়ন, গ্রস্থাবলী পৃঃ ৫২; রামমোহনের উত্তর, 

পথাপ্রদা|ন। পৃঃ ১৩২-৩৪ 

৬৬, গরোল্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৪৯-৫, 

৬৭ রামমোহনের সতীদাহ, বিষয়ক রচনাগুলি এই হিসাব থেকে আপাতত বাদ দিয়েছি, 
কেনন! সেখানে তর্কের প্রধান অবলম্বন শ্মৃতিশান্ত্র, পুরাণ নয়। পুরাধ-তন্ত্র মুখ্যত ব্যস্ত 

হয়েছিল ধর্মবিষয়ক বাদানুবাদে। 

৬৮, বেদাস্তলার পৃঃ ১২২ 

৬৯, উৎসবানন্দ বিস্তাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ও | 
৭০, তর্দেব, পৃ: ৩৯ 

৭১, গোন্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫৭-4৫৮ 

৭২, গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৪৫-৫৯ । কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃ: ৭৭, ৮২-৮৪, 

৮৯, পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১২৩২৫, ইত্যাদি। 

৭৩, গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৬১ 

৭৪, তদের? পৃঃ ৫৮, ৬১৬২ 

৭৫, রামকৃক গোপাল ভাগ্ারকর, ব্যুলের, রিথার্ট, গার্বে, জর্জ গিয়াপন, বন্ধিমচন্্র 

চট্টোপাধ্যায়, গোৌরগোবিদ্দ রায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, হেমচত্র রায়চৌধুরী, জিতেন্রনাধ 

বলোযাপাধ্যায়, সৃনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সকলেরই এই দিদ্ধান্ত। এই বিষয়ে বিশদ 
আলোচনার জন্য রষ্টব্য, ছেমচন্জ রায়চৌরী, 21616701500 0৫ 36809 ০01 016 2119 

1315609 ০1 06 ড4151075292 5৫০6 (360০0. 80, 08198668 1986) 20. 61-591 

্রহ্মাজিজ্ঞামূ কৃষ্ণ ছান্দোগ্যোপনিষদের উক্তি অনুসারে তার ব্রন্ধবিদ্ভার আদিগুরু ঘোর 

খধির নিকট যে তত্ব শিক্ষা করেছিলেন, গীতায় উক্ত তার মুখনিঃস্ত বাণীতেও তারই 

প্রতিধ্বনি গুনতে পাওয়! যায়--1510. 2. 81-84, 

৭৬, সুশীলকুমার দে 8011) 87509 0 04 /410147806 547) 07 44০৪ 

চ,867621 (08105665 1949) 0. 6 

৭৭, দ্রষ্টব্য বলদেব বিদ্বাভূষণ কৃত 'গোবিশ্দ-ভাস্ত' (পাশিনি জাফিস, এলাহাবায়, ১৯১২) 

ভূমিকা পৃঃ ১২ । এই গরস্থের দ্বিতীয় পরিপিষ্টরূণে মুদ্রিত বলদেব কৃত 'প্রমেররস্বাবলী?। 

১3 

১৩(ক) 



ভূমিকা, পৃঃ ৬৪1 এই মমন্তার আলোচন! সম্পর্কে অষ্ট্যা--সুদীলকুষার দে 0, ৫, 
2, 11719, 

৭৮, গোস্ামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫৫) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, হোরেস হেরি 

উইলসদকে লিখিত ২৯ সেপেস্বর ১৮১৯ তারিখের একখানি পত্রে রামমোহনকে চৈতনদেষের 
সন্নযামগুরু কেশবভারভীর মাধমে চৈতচ্টদেবের গুরুপরম্পরাক্ষে অতীতে শঙ্করাচার্য পর্যত্ত 

সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা করতে দেখ! যায়। বর্তমান লেখক রামমোহনের এই পত্রধানি লগুনের 

ইঙিয়া অফিস গ্রন্থাগারগ্থ উইলসনেয় কাগজপত্রের মধ্য থেকে উদ্ধার করে প্রকাশ করেছেন, 

ভ্রটবয 7421 756 070 21656£ দ০], ০11 2816 8 ম০174 (5015706687006: 1978) 

2), 125-47, 

৭৯, সৃশীলকৃমার দে 0. 07. 00, 10-18 

৮** গোন্বামীর মহত বিচার, পৃঃ ৬৩ 

৮১, ঈশোপনিষৎ ইরেজি অনুবাদের ভূমিকা 81814) 7015 2৮ ১0. 2০ 4447 । 
পথ্যপ্রদান। পৃঃ ১০১-৩২ 

৯২, গোস্বামীর সহিত বিচার পৃঃ ৫০-৫১ 

৮৩. কৃষঃচরিত্র--দ্বিতীয় খণ্ড, সগুম পরিচ্ছেদ । বন্ধিম 'কৃফ্চরিক্র রচন। করতে প্রবৃত্ব 

হয়েছিলেন পুরাণেতিহাসে কৃফচরিতে আরোপিত 'প্রক্িপ্ত' পাপোপাধ্যানগুলির অমূলক 
প্রমাণের ও কের আদর্শ মানব-চরিত্র ব্যাখ্যার উদ্দেগ্তে। বৈষব মধুররস-সাধনার সামাজিক 

কুফল সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের মতও বঙ্কিমচন্ত্রের অনুরূপ ছিল (ভ্রষ্টব্য- স্বামী 
বিষেকানল্দের বাণী ও রচনা--শতবাধিকী সংন্করণ, নবম থণ্ড। পৃঃ ৪২৭-২৯)। 

৮৪. সৃণীলরুমার দে 8011) 1151019 ০4 04. 41504962010 070 2409ররাঃ 

(7 961621 00. ৫17-19 

৮&* বিমানবিহারী মজুমদার 10570 7) 77509 ৫10 1.88674 (0815886 1969) 

00. 949 | 
৮৬. নগেন্ত্রনাথ, পৃঃ ৬০২ পাদটাকা : উল্লেখযোগ্য যে পিতৃকুল ও মাতৃকৃলের মধ্যে 

রামমোহন তার মাতৃবংশের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাসম্পর ছিলেন। রাই সুপরিচিত আত" 
৮০৪, পত্র প্রুবয। ৫০118%) 02, £96-98 

, ব্রজেন্ত্রনাধ বঙ্যোপাধ্যায়। 'রামচগ্র খিদ্ভ।বাগীশ ও হরিছরালনদ তীর্ধস্বামী? 

ডিজিজ চরিতমাল! ৯), পৃঃ ₹২৬-২৭ 
৮৮, 18065 00 170097166 2, 175 

৮৯. চিত্তাহরণ চক্রবর্তী, 'তত্ত্কধা?, (বিশ্ববিভাসংগ্রহ ), তৃমিক]। 
৯০, তদের, পৃঃ ২৬-৩৪ 

৯১, ত্রষ্টবা, ভূতীয় অধ্যার। রামমোহন রায় ও বেদ? পৃঃ ১৩,-৩১। এবং প্রমাগপন্জী। 
উল্লেখ '৮৭। ও ৮৮ 

৯২, চিত্তাহছরধ চক্রবর্তী 18065 850 ড6৫806৬/ (219216-16107019 ০1, 152, 

৩ 4, 0,176 

খু 



৯৩, মহ্থানির্বাণতন্ত্র ২.৪২ (বঙ্গবাসী সং পৃঃ ১৪) 

৯৪, কুলার্ণবতনত ১৭,২১৯ (10506019 11656 96195 ০] ডা) 1০9৫0019117 0. 267]. 

১৫, ড্রষ্টব্য। তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১৩৪ 

৯৬. . শিবচল বিদারক, 'তন্্ত্। প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় মুদাঙ্কণ। কাদী ১৩১৭ বঙ্গাব, 

পৃঃ ৮১; আরও ভরষ্টবা, ল, ছু. 00908: 7/6070006 ) 116 70161657169 ০1 116 

(0০0 805105 8508006 56:9৪ 860৫16৪ 5০1. 110) 10৮০৫0০8109) 2. 1 

৯৭, গোঁতমীয় তন্, ১. ৭-৮ (বমুমতী সং, পৃঃ ২) 

৯৮. মহানির্বাণতন্ত্র ১৪. ১৮৫-৮৬ ( বঙগবাসী লংঃ পৃঃ ১৮৭) 

৯৯. ভট্টাচার্ষের সহিত বিচার, পৃঃ ১৭৯, ১৭১, ১৭৫) ঈশৌপনিষৎ পৃঃ ১৯৬, ১৯৭) 

মাও;ক্যোপনিযৎ, পৃঃ ১৪৭, ২৪৬-৪৭ 1 উৎসযানল বিদ্যাৰাগীশের সহিত বিচায়, পৃঃ ৩৮) 

গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৬. । কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৬৯-৭০। ৭০। ৭৯) ৮৩, 

৮৯-৯০  প্রবর্তক-নিবর্ভক দ্বিতীয় সংবাদ পৃঃ ৪০-৪১। গায়ত্রীর অর্থ পৃঃ৩। চারিপ্রপ্ের 

উত্তর পৃঃ ১৭, ১৮, ১৯ ; পথাপ্রদান, পৃঃ ৯২, ৯৩, ১০১-১০২৪ ১৪০, ১৫২) ১৬১) ১৬৪) ১৬৯৬৭, 

১৬৮। ১৬৯ ১৭০) ১৭১ ( ঢুইবার ) ১৭২, ১৭৬ 

১০০, উঈশোপনিষৎ। পৃ: ১৯৬ । মাতুক্যোপনিধৎ পৃঃ ২৪৫ । উৎসবানল বিদ্যাবাগীশের 

সহিত বিচার, পৃঃ ৩৮। কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৮১১ ৯১। গায়ত্রয1 ব্র্গোপাসন- 

বিধানম্, পৃঃ ৪*। ব্রঙ্গোপাসনা। পৃঃ ৫২-৫৩ ) অনুষ্ঠান পৃঃ ৭১ ভ্রাঙ্গণ সেবধি (২) পৃঃ ১৪; 

চারিপ্রগ্নের উত্তর, পৃঃ ১৫, ১৬, ১৮, ১৯২০) পথাপ্রান, পৃঃ ৯২, ১০০) ১৬৪, ১৭৩) ১৭১, 

১৭২৭ ১৭৩, ১৭৬ 

১০১, জঈশোপনিষত, পৃঃ ২০৩; ব্রাঙ্ষণ সেবধি (২) পৃঃ ১৬) পথা প্রান, পৃঃ ১,৯১ ১১৪ 

১০২, উৎসবানল বিদ্যাধাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ১৯, ২১, ৩৭ (দুইবার ])) গোম্বামীর 

সহিত বিচার, পৃঃ ৬০) কবিতাকারের সহিত বিচার পৃঃ ৯১ 

১০৩, গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫৪ । পথাপ্রদান, পৃঃ ৯২, ১৬৭ ( দুইবার )। 

১০৪. পথ্যগ্রধান, পৃঃ ৯২ ১৫৪ 

১০৫, তদেব। পৃঃ ১০০। ১৫২7 ১৬৯ 

১০৬, তদের, পৃঃ ১৪৬) ১১১) ১৬২) ১৬৪, ১৬৫) ১৬৬) ১৬৭ 

১০৭, তদের, পু: ১৫৪ 

১০৮, তেব, পৃঃ ১৬১৪ ১৬৭ 

১০৯, তদদেব, পৃঃ: ১৬২, ১৬৩ 

১১০, তদের, পৃঃ ১৬৫ 

১১১, তদের, পৃঃ ১৬৯ (চার বার )। 

৯১২, তেব, পৃঃ ১৬৫ (ছুই বার ), ১৬৬ 

১১৩, তর্দোধ। পৃঃ ১৩২৩৩ ১ ১৪১৪২ 

১১৪, তদের, পৃঃ ১৯৩৩৪, ১৭৫ 

৩৩ 



১১৫. উৎসবানল্গ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ১৮, ২৯, গোস্বামী নহিত বিচার 
গং ৫$ 

১১৬. পথ্যপ্রদাল, পৃঃ ১৬১-*২, ১৬৩ 

১১৭, দেব, পু: ১৬৭ (ছুই বার) 

১১৮, দিময়াভন্' অম্পর্কে শষ্টব্য-পধ্য প্রান, পৃঃ ১৬১, ১৬৭) অন্তান্ত বিধি সম্পর্কে" 

ভ্াচ'ধের সহিত বিচার। পৃঃ ১৭৪ পথ্যপ্রগান, পৃঃ ১৩৬, ১৫৪, ইত্যাদি। 
১১৯, পথ্যগ্রদান। পৃঃ ১৭৫ 

১৩০, 1010-10-71 05017 5316৫ ৮5 8৮৮০৪ 8৪100) 10600001102 

পাঙুলিপি বর্তমানে কোথায় আছে সে বিষয়ে অনুন্ধাণ হওয়! উচিত। 
১২১. পাধগুগীড়ন (রামমোহন-খস্থাবলী, সাহিত্য-পরিষদ্ সংস্করণ ) পৃঃ ৭৩-৭৪ 

১২২, পথ্যপদান পৃঃ ১৬৪.৭৭। মহানির্বাণতন্ত্রকে শাস্ত্রহিমাবে শ্রদ্ধ! ও সমাদরের বন্ত 

মনে করবার দৃষ্াত্ত রক্ষণদীল পঞ্ডিতসমাঙ্জে একালেও একেবারে বিরল নয়। দ্রষটধা, মহা নির্বাণ" 

তন্ত্র, বঙ্গবাসী মং, কলিকাতা ১৩৩৩ বঙ্গাব্ব-পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্বের ভূমিক1। আধুনিক 

বিচারগীল পণ্ডিতদের মধোও কেউ কেউ এই খ্রস্থকে সম্পূর্ণ অর্বাটীন বলতে দ্বিধা করেছেন, 
ৃষ্টাস্্বরপ দরষ্টবা, জিতেন্্রদাথ বঙ্গযোপাধ্যায় পঞ্চোপাসন। (কলিকাত| ১৩৬০) পৃঃ ২৬৩ 

১২৩, ভট্টাচাধের সহিত বিঢার, পৃঃ ১৬৮ 

১২৪. মৃতর্ষণ্য শান্ত্রীর ছিত বিচার, পৃঃ ৯৮ ; আরও দ্রষটব্য,'পধ্যপ্রদান' পৃঃ ৯৩, ইত্যাদি। 
১২৫. দ্রষ্টবা, তৃতীয় অধ্যায় পৃঃ ১৬০৩১) ভা০০০1০7৪, 51801 07৫ 5:44 2৮, 

৪1-99। লক্ষা কর! যেতে পারে, কুলার্ণবের পূর্বে লিখিত ( তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১৩০) *ক্ষণং 

্রহ্ধাূনী তি...” মিঠিশেষ অ্বৈতবাদ প্রতিপাদক প্লোকটি রামমোহন তার বক্তব্যের সমর্থনে 

উদ্ধত করেছেন (পথ্য প্রদান, পৃঃ ৯৬) । 

১২৫ ক. ভ্রষ্টব্য, ভৃতীয় অধ্যায় পৃঃ ১৩১-৩২ 

১২৬, ব্রন্মোপালনা পৃঃ ৫২-৫৩) মহা নির্বাগভন্ত্র ৬. ৫৯-৬৩ (বঙ্গবালী সংশ্করণ। পৃঃ ১৫.১৬)। 

১২৭, গায়ত্রীর অর্থ, পৃঃ ৩-৪, ৫ । আরও অষ্টব্য। 'গায়ত্রযা ব্রদ্মোপারনাবিধানন্? পৃঃ 8০) 

অনুষ্ঠান, পৃঃ ৬৯, ৭১, ৭৩ 

১২৮, 'গায়ত্রীর অর্থ'। 'ব্রহ্মদিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণণ পৃঃ ৩৯-৩৩। 'গায়ত্য। ব্রন্মোপ|সনা- 
বিধানম্' ? অনুষ্ঠান, পৃঃ ৬৯, ইতাদি। 

১২৯. চিত্তাহরণ চক্রবর্তী, প্তাস্ত্রিক কার্ধে বৈদিক মন্ত্র প্রয়োগ”, লাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা! 
৫৮শ ও ১ম-২য় সংখ্যা পুঃ ৩৫-৩৭ 

১৩০, তর্ত্রমার ( বসৃঘতী সংস্করণ ) পৃঃ ৮২-৮৩ 
১৩১, মইানির্বাণতন্ব ৩, ১০৫-১১৪ (বঙ্গবাসী সং পৃঃ ১৯)1 গায়ত্রা ব্রন্ধোপাসনাবিধানম্? 

সং ৪০৪১ ] 

১৩২, অনুষ্ঠান পৃঃ ৬৯ 

৪৪ 



১৩৩, ব্রন্ধোপাসন। পৃঃ ৫২-৫৩। জুন্্পত্রী পৃঃ ৭৫৭৬ ) অনুষ্ঠান, পৃঃ ৬৮ 

১৩৪, ীশোপনিষৎ পৃঃ ১৯৫। কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৮১। কুলার্ণযতত্্র ৬, ৭২ 
(15010101669 8৪05৪ ০] ঘ 0. 88) । কুলার্ণবের পাঠে “উপাসকানাং কার্যার্ঘংএর স্থানে 

*সাধকানাং হিতার্থীয়' দেখ যায়। 

৯৩৫, ভট্টাচাধের সহিত বিচার, পৃঃ ১৭৮ । ঈশোপনিষৎ, পঃ ১৯৬ । কবিতাকারের সহিত 

বিচার, পৃঃ ৮১৪ মহ্থানির্বাণতন্্র ১৩, ১৩ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১৫১৫২ )। রামমোহন এই ভাব- 

প্রকাশক বহু শাস্তরবাক্য উদ্ধত করেছেন। তার মধ্যে ছুটি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। 
১৪৬, কুলার্ণবতন্ত্র ২. ২৪ ) ৯, ৬৩ (1806018 16565 98068 5৩] ড 00, 19, 191) 

১৩৭, মহানির্বাণতন্্র ৮. ২২ (বঙ্গবাসী মং পৃঃ ২) । এই তন্ত্রের অষ্টম উল্লাসের পরবর্তী 
প্লোকগুলিতে গারন্থযধর্মের লক্ষণ বণিত। 

১৩৮, এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্ত দরষ্টব্য 00116৮, 2০. 289-42 

১৪৯, ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধার! (দ্বিতীয় সংঙ্করণ, কলিকাত।, 

১৯৬৫) পৃঃ ৮»; দাদু ( বিশ্বভারতী ১৩৪২), পৃঃ ৪২-৪৩ 

১৪০, বেদাস্তগ্রন্থ, পৃঃ ১১ প্রার্থনা পঞ্জ, পৃঃ ৭ 

১৪১, ম্কানির্বাধতন্ত্র ৮. ২০৬-০৭ (বর্জবাসী সং পৃঃ ৮৪)। 

১৪২, 20102655196 11061061005 00, 119-14 

১৪৩. মণ্ডক্যোপনিষৎ, পৃঃ ২৪৩; কবিতাকারেয় সহিত বিচার, পৃঃ ৭০) কাদীনাথ 

তর্কপঞ্চানন-পাষগুগীড়ন (গ্রস্থাবলী ) পৃঃ ৫৬; পথাপ্রদান। পৃঃ ৮৫ 
১৪৪, হেমলতা দেবা প্ঘরোয়া ব্যাপারে রামমোহন” 887010090০7 06758080 

0007056100:86100 ০0100752516 11 00. 28284 

১৪৫, মহানির্বাণতন্্ ১০. ৭৯ € বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১১৯) 
১৪৬, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের ছিতীয় সংবাদঃ পৃঃ 8 

১৪৭, মহানির্বাণতন্ত্র ৮. ৪৭ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৭৪ )। 

১৪৮, চারিপ্রশ্নের উত্তর পৃঃ ১৯-২০) পথ্যপ্রদান পৃঃ ১৫২-৫৪ । অহানির্বাগতন্ত্র ৮, ১৭৭-৮১ 

(বজবাসী সং পৃঃ ৮৩-৮৪)। 

১৪৯, চারিপ্রশ্নের উত্তর পৃঠ ১৭-১৯। পথ্যপ্রদান। পৃঃ ১৪৩-৫২ ১৫৯"৭৮ ॥ কায়ন্ছের সহিত 

মদ্যপান বিষয়ক বিচার? পুম্তিকায় এ বিষয়ে গ্থৃতিশান্ত্রের প্রমাণও .দওয়! হয়েছে। 

১৫৯, নগেম্্রনাথ, পৃঃ ১৫) 0০1166 0.6 

১৫১, জীবহীনো যথা দেহী সর্বকর্মসূ ন ক্ষমঃ 
পুরশ্রণহীনোহপি তথ! মনতঃ প্রকীতিতঃ॥ 

তন্ত্রসার, বসুমতী সংঃ পৃঃ ৩৫ 

এ সম্পর্কে আরও প্রষ্টবা, হরকৃমার ঠাকুর, পুরশ্চরণবোধিনী পৃঃ ৩, পুরশ্চরণরত্বাকর 

(মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য সংকলিত) দ্বিতীয় নং কলিকাতা। ১৩৮৩। পৃঃ ৫০৭ 

১৫২, নগেন্্রনাথ, পৃঃ ৬০১-০২ পাদটাকা 

৪৬৫ 



১৫৩, মহধি দেখে্রমাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী (চতুর্ঘ সংস্করণ, ১৩৯২ ) পৃঃ ১৭৯৮০ 

১৫৪, তদেষ পৃঃ ১৮১/ শিল্পী জীপ্রমোদকূমার চটোপাধ্যায় তাগ্ত্রিক সাধন! সন্বন্ধে 
অনুসধধিংসু হয়ে ভারতের নানাস্থান পর্যটন করেছিলেন। বীরভূম জেলার বকের ভীর্ধে 
ইনি এক তান্ত্রিক ভৈরবীৰ সাক্ষাৎ পান ধীর লল্গে শান্ত্রালোচনাকালে রামমোহনের কথ] ওঠে। 
শ্রটটোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য অনুপারে, রামমোহনের সঙ্গে তন্ত্রাধনার যোগবিষয়ে তৈরবী ইঙ্গিত 
করেন, (“তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙগ+, প্রথম থও, অষ্টম মুদ্রণ, ১৩৮৬, পৃঃ ২৮২] এটি ১৯১৫-১৬ 

লালের কখ!- তদেব, পৃঃ ১৬৩ )। দেখা যাচ্ছে রামমোহনের তন্ত্রসাধনাবিষয়ক ধতিহূটি একাল 
পর্যন্ত চলে এসেছে। তবে এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য মনে রাধা! দরকার | রামমোহনের 
সমকালীদ এবং অনুরাগী শি্ঠ দীর্ঘজীবী আননচন্ত্র বসু কথিত এক কাহিনী অনুঙারে 
রামমোহনের বঙ্গে একবার এক ব্রাহ্মণের তত্ত্রশান্ত্র স্গার্ক আলোচন! হয়। আলোচন। প্রসঙ্গে 
কোনক্রমে রামমোহন জানতে পারেন উক্ত ব্রাঙ্গণটি মদ্যমাংসসেবী শাক্ত তান্ত্রিক। 

্রা্গণের এই পরিচয় পাওয়ার পর রামমোহন নিজের উদ্যানবাটাতে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ 

করে দেন। ব্রাদ্ধণের সঙ্গে রামমোহনের আলাপকালে আননদচন্ত্র উপস্থিত ছিলেন। ধণিত 
কাঞ্ধিনীটি সতা হলে শ্বীকার করতে হয় তত্ত্রের নামে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত অনাচার ও 
উচ্দৃত্খলতার রামমোহন তীব্র বিরোধী দিলেন । তত্তের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রন্মোপাসন! গ্রতিপাদক 
অংশ এবং এই শাস্ত্রের উদ্দার সামান্িক দৃটির একাত্ত অনুরাগী হলেও তিনি তত্ত্রসাধনের সঙ্গে 
জড়িত কিছু কিছু জুগুপ্সিত আচার সমর্ধন করেন নি (দ্রষ্টবা, তত্ববোধিনী পত্রিক। 
শ্রাবণ, ১৮০২ শক পৃঃ ৭৬)। 

১৫৫. ব্রাক্ষধর্মঃ, নবম সং, কলিকাতা! ১৯৩৭, পৃ: ১২-১৩ 
১৫৬. তন্ববোধিনী পত্তরিক1, চৈত্র, ১৭৯০ শক, পৃঃ ২১-২০ 

১৫৭, 17150019 0] 06 8101110507৫] (58০00 71৫. 08100868, 1974 ) 00.69-68 

১৫৮, গোৌঁরগোবিন্দ রায়, হিন্ুধর্ম-বিজ্ঞান (কলিকাত! ১৯৬৯ ) ২০৫-৩৮ 
১৫৯, তৃদেষ মুখোপাধ্যায় “রাজ রামমোহন রায় ও তন্তরশান্ত”, বিবিধ প্রবন্ধ (ছিতীয় 

লং, টুচ্ড়। ১৩২৭ বঙ্গাবা) দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৪৩-৪৯ ) 86৮৩৮ 85100, (6.) 14011075018 

120) 0,516; পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাখ্যায়কৃত আযাভেলনের মহ্ানির্বাণতস্ত্রের ইংয়েছি 
অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সমালোচনা, সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩২০, পৃঃ ৩৬৩৬৮) এই প্রসঙ্গে বিপিনচনত্ 
পালের সংক্ষিপ্ত উক্তিও উল্লেখযোগ্য ; “বাংলার তান্ত্রিক সাধন অধৈত ব্দোন্তের সিদ্ধান্তের 
আশ্রয়েই গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজ| [রামমোহন ] এই তান্ত্রিক সাধনেরই লোক ছিলেন 
(নবযুগের বাংল1, কলিকাত। ১৩৬২, পৃঃ ৩৯ )। 

ই 



গপগগুহম জপ্াজ্স 

রামমোহন রায় ও সমকালীন ইউরোগীয় 

গ্রাচ্যবিদ্ভাবিশারদ সমাজ 

রাঁমমোহনের প্রাচ্যবিষ্তাচর্চ৷ ও সমকালীন ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যা্নশীলনকারী 
পণ্ডিতমগ্ডলীর সঙ্গে তার যোগাযোগের বিষয়টি এখন পর্যস্ত কোনও জিজ্ঞাস বা 

গবেষকের দৃঠি ষথোপযুক্তভাবে আকর্ষণ করে নি, এবং এর আম্ুপৃর্িক 
আলোচনা এখনও হয় নি। উনবিংশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগূ্তির উপর 
ব্রিটিশ প্রাচাবিদ্ভাচর্চার প্রভাব সম্পর্কে বিদেশী অন্ুসন্ধিৎসার একটি নিদর্শন 
সম্প্রতি দেখ! গেছে $১ কিন্তু সেখানে রামমোহন বা উক্ত মবজাগৃতির অন্ান্থ 
নেতৃস্থানীয়গণের এই বিষয়ক কীন্তির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ কর] হয়েছে 
বলে মনে হয় ন। গ্রন্থকার ডেভিড কফের মূল বক্তব্য, নবযুগের বিশিষ্ট 

মূল্যবোধগুলি বাঙ্গলাদেশে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজ প্রাচ্যতবজগণের 
গবেষণার মাধ্যমে । ১৮৩০-৪৫ এর যধো মেকলে ও তীর অঙ্বর্তা ইংরেজ 
রাঁজপুরুষগণের উদ্যমে যখন শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে গ্রাচ্যপন্থী বা “ওরিয়েপ্টালিস্ট 

পক্ষের পরাজয় ঘটল তারপব থেকে একক ভাবে কখনও রামমোহন, 

কখনও বা ডিরোজিও প্রমুখ ভারতীয় মনীধিগণকে নবযুগের প্রধান 

নায়করূপে চিত্রিত করবার প্রবণতা দেখ! গেল। ধর্মসংস্বারকরূপে রামমোহনের 

প্রতিষ্ঠার মূলে, তাঁর মতে রয়েছে উনিশ শতকের চঙ্গিশের দশকে দেবেন্রনাথ 
ঠাকুরের প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাবে 'ক্যালকাটা রিভিউ? পত্রিকায় 

গ্রকাশিত কিশোবীষ্ঠা মিত্র রচিত “রামমোহন রায়” প্রবন্ধ। তেমনি ১৮৩, 

থেকে ১৮৪৫ পর্যস্ত পনর বৎসরের মধ্যেই ডিরে!জিও হয়ে উঠেছেন “ভারতীয় 
সোক্রাতেস' (1 85 10502 006 01093509808 16৮/6০1) 006 06686 
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এত কথা বল! মত্বেও লেখক রামমোহনের সঙ্গে সমকালীন ইউরোপীয় 
প্রাচ্যতবজ্ঞগণের যোগাযোগ বা! ভাববিনিময় সম্পর্কে কোনও অনুসন্ধানের 

প্রচেষ্টা পর্যন্ত তীর গ্রন্থে করেন নি। তার দুঃসাহসিক দিদ্ধাস্তের সত্যতা) 

যাঁচাইএর জন্যই এটুক সম্ভবত তার কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল। গ্রস্থকারের 
আর একটি সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত উল্লেখও এই সঙ্গে করে রাখা যাঁচ্ছে, কেন ন 
বর্তমান প্রসঙ্গে এটির কিছু আলোচনার প্রয়োজন হবে। তাঁর মতে, 
রামমোহনের আদর্শ ছিল অতীতের 'বৈদিক স্বর্যুগ' : তাঁর জীবনব্যাপী প্রয়াসের 

ছারা তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে সমদ্থিত করে সেটিকেই কালোপযোগী 
রূপে পুনঃস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এই ব্যাপারে তানি অনুপ্রেরণা! লাভ 
করেছিলেন মৃখ্যত ছুই ইংরেজ প্রাচ্যতব্বিদের নিকট ধারা হলেন উইলিয়ম 
জোন্স ও কোলক্রক; অপর পক্ষে রামমোহন বা! ব্রাক্ষসমা্জের প্রতিপক্ষ 

বুদ্ধিজীবিমহলের প্রেরণাদাতা৷ ছিলেন হোরেস হেম্যানি উইলমন যিনি তাঁর 
গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করেন ভারত-ইতিহাসের 'মধাধুগীয়' (006৫1681) হিন্দ 
সংস্কৃতির মূল্যবোধগুলিকে বর্জন করবার কোনও প্রয়োজন নেই-আধুনিক 

. জীবনের মন্কে এগুলিকে সমদ্থিত করেই প্রগতির পথে যাত্রা করা সম্ভব। এই 

অনুপ্রেরণার ফলেই উত্তর কালে ক্রমশ শিক্ষিত বাঁঙালী ও ভারতবাসী ব্রাক্ষ- 
সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বেদাস্ততিত্তিক সংস্কারকর্মম্টীকে বিজাতীয় বলে 
ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন (0. £80616 সা৪৪ 0515 10700 0৫162801178 
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ইউরোপীয় রেণেশাসের লক্ষে উনবিংশ শতকীয় বাঙলার নবজাগৃতির 

গ্রকৃতিগত পার্থক্য যতই থাকুক, এই ছুটি এতিহানিক প্রক্রিয়ার মধো বাহ্ত 
এক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রাচীন যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প- 

সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিক যুগ-পরিপ্রেক্ষিতে সে-সবের পুনরন্থশীলনের 
প্রতি এক প্রচণ্ড আগ্রহ লক্ষা কর! যাঁয়। রেখেশাসের নৃতন জীবনাদর্শ 
উভয় প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক মানসের এই নব পরিচয় থেকে গভীর 
প্রেরণা লাভ করোছল। ইউরোপীয় রেণেশাসের মূলে ছিল গ্রীক ভাষা ও 

সাহিত্যের নৃতন, গভীর ও ব্যাপক চর্চা। প্রাচীন গ্রীক জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান- 
শিল্প-মা হিত্য-সৌন্দর্ধতত্ব এবং যুক্তিনিষ্টা মধাযুগীয় অন্ধ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ 
আচার ও বিশ্বীমের মোহপাশ থেকে ইউরোপীয়, চিত্তকে ক্রমশ মুক্ত করেছিল। 
নৃতন বিদ্যাচ্চার সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবেশ-হৃষ্টি হবার পর ইউরোপের 
ক্লাদিকাল অতীতই হয়ে দাঁড়িয়েছিল নৃতন প্রজন্মের পথপ্রদর্শক । এ-সম্পর্কে 
আমরা বুর্কহার্টের উক্তি মনে রাখতে পারি £ শু স৪3 06600] 008 
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'এবং মধ্যযুগে এ দেশে প্রতির্টিত আরবী ও ফার্সীর আধুনিক বিচারশীল পদ্ধতি 
সম্মত চর্চা নব ভাবধারায় অস্থপ্রাণিত শিক্ষিত সমাজকে ভারতবর্ষের প্রাচীন.ও 
মধাযুগীয় সংস্কৃতির অস্তরিহিত এই্বর্য সম্পর্কে সচেতন করেছিল এবং তাঁর মনে 

সঞ্চার করেছিল আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্ধাদাীবোধ। এখানে মনে রাখা আবশ্বাক 
উভয় ক্ষেত্রে তুলনায় এ*বিষয়ে কিছু গরমিলও পাওয়া যাবে। মধ্যযুগে পশ্চিম 

ইউরোপে যেমন গ্রীক্চর্া প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল, ভারতবর্ষে সংস্কৃত, বা 
আরবী-ফার্সীর সে পরিণাম ঘটেনি। নীমিত বিশেষজ্ঞ মহলে গতামুগতিক 
পদ্ধতিতে. এগুলি রীতিমত অগন্র্ীলিত হত এবং বিভিন্ন অঞ্চলে এ-সব চর্চার 

শক্তিশালী পৃষ্টপৌধকেরও অভাব দেখা যায় নি।*ক মুসলমান ধর্মশান্ত্ের 
ভাষারপে আরবী ও রাজভাষা হিসাবে ফার্সীর বিশেষ মর্যাদা ছিল। কিন্তু এই 

চর্চার মধ্যে প্রাণশক্তি বা হৃষ্টিশক্তি বলতে কিছুই ছিল না, এর ছার! জনস!ধারণের 

অন্তর্জীবন উল্লেখযোগা ভাবে প্রভাবিত হয়নি। উনবিংশ শতাবীর নবজাগৃঁতি 
যেমন জাতির প্রাচীন জ্ঞানভাগ্ডার থেকে প্রেরণা আহরণ করেছিল তেমনি 

প্রাচ্যবিদ্াচর্চার ক্ষেত্রেও সঞ্চারিত করেছিল নৃতন প্রাণশক্তি ও প্রয়োগ 
করেছিল আধুনিক বিচারশীল অস্ুসন্ধানপদ্বতি। এই শেষোক্ত সুত্রে দেশে 
নবাগত ইংরেজি ভাষা! ও পাশ্চাত্য জানবিজ্ঞানের বৃহৎ ও মহৎ ভূমিক1 অবস্থা 
্ররণীয়। গ্রাচীন যুগ সম্পর্কে একালের অভিনব গবেষণীপদ্ধতি পশ্চিম থেকেই 
আমরা লাভ করেছি। এই পদ্ধতির সর্বপ্রথম সার্থক প্রয়োগ করে প্রাচীন ও 

মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বার সুপরিকল্পিত ভাঁবে খুলে দিয়েছিলেন একাল 
পাশ্চাত্য জ্ঞানতাপস। নবযুগে ভারত-দংস্কৃতি বিষয়ক যে চেতনা শিক্ষিত 

প্রগতিশীল বাঙালী সমাজের চিত্তকে অন্ুরঞ্জিত করে নৃতন জীবনদর্শনে একটি 

সামধন্তজ্ঞান এনে দিয়েছিল তার জন্ত বঙ্গীয় নবজাগৃঁতি বহুলাংশে এই পাশ্চাত্য 

পণ্তিতগোষ্ঠীর নিকট খণী। যুগসন্ধিক্ষণে এর প্রয়োজন ছিল। প্রথম অধ্যায়ে 

আলোচনাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, রামমোহনের মধ্যে এই ভারত-চেতনার একটি 
হু ও সুন্দর বিকাশ লক্ষ্য কর! যায়, যার উৎস তার বিস্তীর্ণ অধ্যয়ন ও 

প্রত্যক্ষ দেশপরিচয়। সংস্কৃত, আরবী, ফার্সা, প্রভৃতি ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তির 
মাধমে তিনি ভারতবর্ষে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির প্রাণবস্তর অন্বেষণে 

আজীবন র্ত ছিলেন। সুতরাং তিনি ও তাঁর সমকালীন পাশ্চাত্য ভারত- 

জিজাহমণ্জণী যে পরস্পরের প্রতি আকষ্ট হবেন তা খুবই স্বাভাবিক ও 
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প্রত্যাশিত। তাঁদের জিজ্ঞাসার প্রকৃতি ভিন্ন হলেও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র 
অনেকাংশে অভিন্ন ছিল। 

পঞ্চশ-যোঁড়শ শতাী থেকে নবজাগ্রত ইউরোপ্রে পৃথিবী আবিষ্কারের 
অভিযান শুরু হয়। আঁধুনিক কালে পাশ্চাত্য ওপনিবেশ সাঁমাঁজাবাদের এরই 

মাঁধামে গোড়াপত্তন । বাণিজা ও সাম্াজোর ক্রমপ্রসারের গ্রতিযোগিতীয় 

ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রতুত্ব স্থাপিত হওয়ার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা! গেল অষ্টাদশ শতকের 

দ্বিতীয়ার্ধ থেকে । স্থায়ী বাজশক্তি হিসাবে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা স্বাভাবিক 

কারণেই একদল ইংবেজ বাঁজপুরুষকে ভারতবাীর জীবন ও সভ্যতার ঘনিষ্ঠ 

সংস্পর্শে নিয়ে এসেছিল। স্তরাং প্রথম যুগের ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ববিদ্গণের 

মধ্যে ভারতবর্ষই বিশেষ ভাবে ধাদের অস্নসন্ধানের ক্ষেত্র তীর্দের অধিকাংশই 
যে ইংরেজ ও ভারতে ইস্ট. ইত্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকার্ধের সঙ্গে যুক্ত হবেন, 
এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়।* অবশ্ত এদের পূর্বেও ইউরোপীয় অনুসন্ধিত্ুগণের 
এই ক্ষেত্রে ছু" একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। কাঁশিমবাজার কুঠিতে 
নিযুক্ত জে, মার্শাল নামক জনৈক ইংরেজ কর্মচারী ১৬৭৭ খ্রীষ্টাকে তাগবত- 
পুরাণের এক ইংরেজি অনুবাদ করেন বলে প্রকাশ।১ তারও পূর্বে ১৬৫১ 

প্র্টাবে দক্ষিণ ভারতে কর্মরত ওলন্দাজ ধর্মযাজক আব্রাহাম রজার প্রাচীন 

ভারতীয় সাহিত্যের উপর নিজ ভাষায় 0060-1060:6 006 006 %6:০01861 

[নু 50019 (00610-10001 60 0১6 1210061) 12680156110000 ) শীর্ষক 

গ্রন্থ রচনা করেন; তিনি কবি ভর্তৃহবি বচিত কিছু শ্লোকও প্রকাঁশ 

করেছিলেন। আগ্রানিবামী জার্মান মিশনারী হাইনরিশ রোট্ (মৃত্যু ১৬৬৮) 

সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে এই ভাষার এক ব্যাকরণ রচন! করেছিলেন, 
যেটি গ্রস্থাকারে প্রকাঁশিত হয়নি। তাঁর কিঞ্চিৎ পরবর্তী সময়ে ১৬৯৯ খ্রীষটাবে 

মালাবার অঞ্চলে নিযুক্ত জেন্ুইট ধর্মযাজক জোহান এরুন্স্ট, হান্ক্লেডেন 
লেখেন 01810008008 (0781)01380019 360 98100:0019108 যা হল এই 

যুগের বিদেশী রচিত অপর এক সংস্কৃত ব্াকরণ। এ গ্রন্থও মুদ্রিত হয়নি, 

কিন্তু এটিকেই অবলম্বন করে প্রায় এক শতাবী পরে অ্রিয়া দেশীয় কার্মেলীয় 
সম্প্রদায়তুক্ত ধর্মযাঁজক ফ্রা পাওলিনে! ছু'খানি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভারত-সংস্কৃতি 
বিষয়ক আরও কয়েকটি জঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এরও কর্মক্ষেত্র 
ছিল দক্ষিণ ভারতের মালাবাঁর অঞ্চল এবং ভারতীয় ভাষা! ও জীবনচর্যা! সংক্রান্ত 

২১১ 



জানে ইনি ছিলেন পূর্বব্তী্দের চেয়ে অনেক অগ্রসর ।*ক “ অষ্টাশ শতকের 
ইংরেজ পত্ডিতমগপীর ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের নষ্টকোগী উদ্ধারের 
প্রাথমিক প্রচেষ্টাও আবদ্ধ ছিল অনেকট! বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত স্তরে। সর্বপ্রথম 

ধার চিন্তায় এই ক্ষেত্রে একটি ম্পষ্ট নীতি বা পরিকল্পনার আভাস পাওয়৷ যায় 

তিনি ভারতের মেকালের বহুবিতক্কিত রাজপুরুষ প্রথম বড়লাট হেঠিংস্। 

হেহিংসের শাসননীতির কোনও কোনও দ্বিক হয়তো সঙ্গতভাবেই 
এতিহাসিক্ট্র নিন্দাভাজন হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও 

সংস্কৃতির প্রতি এই বহুনিপ্দিত ব্যক্তিটির মনে যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অঙ্গরাগ 
ছিল তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ৪ অক্টোবর ১৭৮৪ তারিখে ইস্ট- 

ইপ্ডিয়া কোম্পানীর ত্দানীস্তন চেয়ারম্যান ন্যাথানিয়াল শ্মিথের নিকট লিখিত 

পত্রে যদিও তিনি নিজেকে বিনয়বশত অশিক্ষিত' ( 8:01606760 ) বলে উল্লেখ 

'করেছেন, প্রককতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃতিবান ও কুচিসম্পন্ন পুরুষ" 

তরুণ বয়স থেকেই লাটিন ও ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল। 

ভারতে অতিবাহিত হ্থদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ফার্সী, হিনুস্তানী ও বাঙলা 
ভাষা আয়ত্ত করেন। স্বয়ং সংস্কৃত না জানলেও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের 

প্রতি তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। চার্লস উই্লকিন্সকে তিনিই 
মহাভারত ইংরেজিতে অনুবাদ করতে উৎসাহ দেন এবং তারই প্রস্তাবে এই 

অন্থবাদের “ভগবদগীতা” অংশটি ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর খরচে ১৭৮৫ শ্রীষ্টাব্ধে 

লগ্ন থেকে প্রকাশিত হয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই কর্মব্যস্ত, শত্রু- 

পরিবেষ্টিত দুর্ধর্ষ রাজপুরুষটি কলিকাতা থেকে পত্বীকে লিখিত ২* নভেগ্ছর 
১৭৮৪ তারিখের পত্রে পরম শ্রদ্ধাভরে গীতায় ব্যাখ্যাত নিষ্কাম কর্মযোগের 

আলোচনা করছেন; এবং উইলকিন্স. অনূদিত 'মহাতারত' থেকে সংগৃহীত 

রুরু ও প্রমদ্বরার উপাখ্যানটিকে ইংরেজি কাঁবারূপ দিয়ে পত্বীব মনোরঞনার্থ 

পাঠাচ্ছেন।” ন্যাথানিয়াল ন্মিথকে লিখিত ৪ অক্টোবর ,১৭৮৪ তারিখের 

প্রাগুক্ত পত্রে তিনি “গীতা” সম্পর্কে নিজের যে মনোভাব বাক্ত করেছেন তা 

উদ্ধৃতির যোগ্য £ .***"] 08510816179 00 0:011081006 006 0666৭ £ 

7৮::০:081)06 ০06 £:6৪6 01181781165 010 ৪ 5001101ৈ ০0: 

০01)067107] 16950151175 ৪0 010001), ৪10105% 01760081160 ; 15৫ 

১8. 8113816 65060001৪20] 81] 006 101107 1611810178. ০ 

১২ 



10081710710, 02 06010852০00] ০01165901701706 0 028 
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10 001)0810067005] 00০0011)65." |» মাত্র এই বাক্তিগত শ্রদ্ধা প্রকাশ 

করেই ভিনি ক্ষান্ত হননি; উক্ত পত্রে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, বিজিত 
জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি অন্ু্ীলনের মাধ্যমেই বিজেতা শামকদের মনে 

বিজিতদের জীবনচর্ধার প্রতি সেই প্রয়োজনীয় শ্রদ্ধা ও সহান্থৃভৃতি জেগে 
উঠতে পারে যা বিদেশী শাসনকে তাদের কাছে অপেক্ষাকৃত কম ছু'হ করে 

তুলবে। এই প্রসঙ্গে দা্শনিকোচিত নির্বেদের পরিচয় দিয়ে "এমন কথাও 
তিনি বলেছেন, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একদিন অবসাঁন হবে, কিন্তু তার 
দীর্ঘকাল পরেও হিন্দু সাহিত্যের এই নব চিরন্তন স্থটি বেঁচে থাকবে (০: 
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(76:6৮ 00617625016 0৫ 001: 0৬10. 06 8001) 10821068০81) 

0117 06 0021060 17 00611 10101065 : 8000 00686 11] 8৫151৮৫ 

আআ] 006 31108) ৫0010119101) 11) [17018 51081110852 10108 088580 %0 

6315, 2190 71121) (176 8001065 /1)101) 1 01006 5161060 04 6210) 

8170 006 216 105 00 160)6001081706, )1১০ এই পত্রে হে্রিংস 

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত '্সন্ুশীলনের আলোকে শাসননীতির যে মার্জনের আভাম 

দিয়েছেন ভারতে তার কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাকে সেটিকে রূপদানের প্রচেষ্টায় 
তার বিরাম ছি না। ইংরেজ বাজপুরুষগণের মধ্যে সম্ভবত তিনিই প্রথম 

অনুভব করেন, ভাবতে নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীদের শাসনকার্ধের স্থবিধা ও 
ভারতীয় জীবনচর্ধার পঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ভারতীয় ভাষা (বিশেষত ফার্স' 
ও হিনুস্তানী ) শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন ।, এই উদ্দেশ্তটে অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিষতালয়ে ফার্সী ভাষার অধ্যাপকের এক পদস্থটির জন্য তিনি উদ্োগী হন। 

কলির্ধাতায় ইসলামীয় বিদ্যাঁচর্চার স্থপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র “কলিকাতা মাদ্রাসা" স্থাপন 
তারই কীন্তি (১৭৮০ )। ভারতীয় হিন্দুরা যাঁতে আদালতে তাঁদের নিজন্ব 

আইন অনুযায়ী বিচার লাভ করতে সক্ষম হয় এই অভিপ্রায়ে হেরিংসের 
উদ্যোগে এগার জন ম্মার্ত পণ্ডিতের চেষ্টায় “বিবাদাবসেতু নামক হিন্বু 
ব্যবহারশান্ত্েরে এক প্রামাণিক সংকলন গ্রস্তত হয়; এরই ফার্সী অনুবাদ 

( ১৭৭৫ ) থেকে ম্যাথানিয়াঁল ব্র্যাসি হালহেড ১৭৭৬ সালে 4 0০৫8 ০: 

061)000 [,8জও শীর্ষক এক ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৭৭৮ 

্রীষ্টাবে হাঁলহেড কর্তৃক বাঙ্ল1 ভাষার প্রথম বাকরণ মুদ্রণ ও প্রকাশের 
পিছনেও হেগ্রিংসের উৎসাহই কার্করী। বাঙলা ভাষাবিদ, 'ইম্পে কোড 
এর বঙ্গানগবাদক (১৭৮৫) ও উত্তরকালে বাবাণসী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের 

স্বাপয়িতা ( ১৭৯১.) জোনাথন ডান্কানেরও আদি পৃষ্ঠপোষক হেষ্টিংস্। 

হেগ্রিংসের সাহায্য ও উৎসাহ লাভ করেই ফ্রাঙ্গিস গ্লাডউইন প্রকাশ করেন 

ভীর /£ 0020060010905 ড৬০০200181  £/081151) ৪00 6151818 

(১৭৮০) ও আবুল ফজল কত "আইন-ই-আক্বরী'র ইংরেজি অনুবাদ 
(১৭৭৭-১৭৮৬)। চার্লস উইলকিম্লের সংস্কৃত-চর্চা যে অতি প্রত্যক্ষভাবে 
ছেস্টংস কর্তৃক পোধিত তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে । এই ভাবে প্রাচ্য ভাষা' 

ও মস্কৃতি চর্চার যে পরিবেশ হেহিংস্ গড়ে তোলেন তা একটি সাংগঠনিক 
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রূপ লাভ করেছিল ১৭৮৪ গ্রীষ্টাকে সার উইলিয়ম জোক কর্তৃক কলিকাতায় 
তৎকালীন প্রাবিষ্তাচর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্ত্র 'এমিয়াটিক সোসাইটি, প্রতিষ্ঠার 
মাধামে। এই ক্ষেত্রে জোন্সের কৃতিত্বকে কিছুমাত্র খাটো না করেও বলা 

চলে, এর পশ্চাতেও হেগ্টিংসের প্রেরণা যথে্ট পরিমাণে কার্ধকরী ছিল।১১ 

প্রধানত এই এসিয়াটিক সোসাইটিকে অবলম্বন করেই গ্রাচ্যতবজ্ঞ রূপে জোম্স, 
কোলক্রক ও উইলসনের প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে 
আলোচা। 

সৌভাগ্যবশত হেষ্টিংসের তারতত্যাগের পরেও (১৭৮৪) হেষ্িংস্ 
প্রণোদিত প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার এই ধারাটি লুপ্ত বা ক্ষীণ হয়নি, বরং তা 

উত্তরোত্তর বিস্তারিত ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে থাকে । ১৭৯১ খ্রীষ্টাবে 

জোনাঁথন ভান্কান বারাণসীতে প্রতিষ্ঠা করলেন প্রাচ্যবিদ্যান্থশীলনের অপর 
এক সরকারী কেন্ত্র বেনারস পাঠশালা! বা সংস্কৃত কলেজ; এবং ১৮০* সালে 

গভর্ণর জেনারেল ওষ্লেস্লীর উদ্যোগে কলিকাতায় স্থাপিত হল স্ুবিখ্যাত 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ । শাসনকার্য হুুভাবে ও সহাম্থৃভৃতির সঙ্গে পরিচালনা 
করবার জন্য এদেশে নবাগত ইংরেজ কর্মচারীদের পক্ষে ভারতীয় ভাষা ও 

সাহিত্য চর্চার যে প্রয়োজন হেহিংস্ অনুভব করেছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 

প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ওয়েলেদ্লী সেই নীতিকেই সাংগঠনিক রূপদাীন করতে 

চাইলেন। এসিয়াটিক সোসাইটির পাশাপাশি অল্নকালের মধ্যেই ফোর্ট 

উইলিয়ম কলেজ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য চর্চার এক প্রধান ক্ষেত্ররূপে গড়ে 

উঠল। এই শিক্ষায়তন সংক্রান্ত ১৮ আগস্ট ১৮০ তারিখে প্রদত্ত স্থবিখ্যাত 
মস্তব্লিপিতে ওয়েলেস্লী এর প্রিকল্পন। ও পাঠক্রম সবিস্তাঁরে বর্ন! করেছেন ।১২ 

ভারতে আগত কোম্পানীর প্রতিটি সিভিলিয়ানের এখানে তিন বৎসর 

শিক্ষাগ্রহণ আবশ্তিক ছিল; এবং এখানকার দীর্ঘ পাঠ্যস্থচীর তালিকায় ছিল, 

প্রাচ্য ভাষার মধো আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত, হিনুস্তানী, বাঙলা, তেলুগু, মারাঠী, 
তামিল, কানাড়ী ; হিন্দু ও মুসলমান আইন ) নীতিশান্ত্, দেওয়ানী ব্যবহার বিধি, 
(০1511 101015000060)06 ), বিভিন্ন দেশের আইন, ব্রিটিশ আইন, ভারতবর্ষের 

ব্রিটিশ শামিত অঞ্চলের সরকার পরিচালনের জন্য গভর্ণর জেনারেলের 
কাউনফিল গ্রণীত আইন বা! মাদ্রাজ ও বোম্বাই গভর্ণরদ্বয়ের কাউনগিল্ল প্রণীত 

আইন; অর্থনীতি, বিশেষত ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজাসংক্রান্ত ও 
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্বার্থবিজড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ, ভূগোল ও গণিতশান্্; আধুনিক ইউরোপীয় 
তাষাসমূহ, গ্রীক, লাটিন ও ইংরেজি ক্লাসিকাল সাহিত্য; প্রাচীন ও আধুনিক 
ইতিহাস, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস ও পুরাবৃত্ব; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, 
উত্ভিদ্-বিষ্ঠা, রসায়নশান্ব ও জ্যোতিৰ্িগ্া।১এ সরকারী শাঁসনতান্ত্রিক 
প্রয়োজন দিদ্ধির উদ্দেশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ মূলত পরিকল্পিত হলেও 

সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান সমুদ্ধ এর পাঠ্যস্থচী এই প্রতিষ্ঠানকে নিছক বাবহারিক 
স্তর থেকে স্বাভাবিক ভাবেই এক সাঁরস্বত সংস্থায় রূপান্তরিত করেছিল ।১ 

কতকট] অপ্রত্যাশিতভাবে একই সময়ে ভারতীয় ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার 

অপর একটি ধারা এসে এই শ্রোতের সঙ্গে মেলে। এর প্রধান অষ্টা মমকালীন 

শ্রীরামপুর বাপটিষ্ট, মিশনের (স্থাপিত ১০ জাম্ুয়ারী, ১৮০০) অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা খ্রী্ায় ধর্মযাঁজক রেভাঃ উইলিয়ম কেরী, তার সহযোগী বেভাঃ 
জোনুয়া মার্শম্যান ও রেভাঃ উইলিয়ম ওয়ার্ড | ভাঁষাশিক্ষায় কেরীর সহজাত 

আশ্চর্য নৈপুণ্য ছিল এবং মাতৃভাষা ইংরেজি ব্যতীত জীবনে তিনি গ্রীক, লাটিন, 
হিক্র, ফরামী, ওলন্দাজ, ইতালীয়, সংস্কৃত, ফার্সা, বাঙলা, হিন্দৃস্তানী, মারাঠী, 

পাঞ্জাবী, তেলেগু, কানাড়ী, গড়িয়া প্রভৃতি ভাষা! অল্নবিস্তর আয়ত্ত করেন। 
মার্শমান ইংরেজি বাতীত জানতেন গ্রীক, লাটিন হিক্র, পিরিয়াক্, চীনা, বাঙলা ও 
কিছু সংস্কৃত। ওয়ার্ড এদের মত ভাষাবিদ্ না হলেও মুদ্রণের কাছে অসামান্ত 

দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুর হয়ে ওঠে 
তৎকালীন বাঙলা দেশের তথা পূর্বভারতের প্রাচ্য ভাষা ও সাহিতচর্চার 
এবং পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্ত্র। ভারতে খ্রীষটধর্ম প্রচার 
হ্বতাবত এদের মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির ও 
ভারতীয় জীবনচর্ধার অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ ছিল নীতিগতভাবে তাদের কর্ম- 

পদ্ধতির অঙ্গ | বিভিন্ন প্রাচ্যতাষায় বাইবেলের অন্ুঝাদ এ্রকাশের স্থৃত্রে 
সেই সব ভাষার গগ্ভসাহিতোর এবা যে উন্নতিসাঁধন করেছিলেন তা আজ 

সর্বস্বীকৃত, ইতিহামের বিষয়বন্ত। অস্ভুতকর্মী কেরী রচনা করেছিলেন সংস্কৃত 
ভাষায় ( মুগ্ধবোধতিত্বিক ) পূর্ণাঙ্গ ঝাকরণ, বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ ও 

অভিধান, মারাঠী ব্যাকরণ ও অভিধান, পাঞ্ধাবী ব্যাকরণ, তেলুগু ব্যাকরণ, 

কানাড়ী বাকরণ এবং ( মার্সম্যানের সহযোগিতায় ) ভুটানী ব্যাকরণ । তাছাড়া 
তিনি সংস্কৃত ভাষার এক অভিধান ও তেরটি ভারতীয় ভাষার এক শব্কোষ 
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€90156190 ৬০০৪এ৪ )৩ প্রস্তুত করেছিলেন ঘেগুলির পাঁওুলিপি 

অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হয়।১* মার্সমানের সহযোগিতায় সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণের 
আদি ও অযোধা! কাণ্ডের মূল সহ ইংরেজি অনুবাদ কেবী-মার্সমানের যুগ্ম 

বিরাট কীত্তি।৯* সমগ্র বেদ ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশ করবার পরিকল্পনাও 

তাদের ছিল, কিন্তু তা কাজে পরিণত হয় নি। কেরী পরিকল্পিত সাংখাদর্শনের 

অঙ্গবাদও অপ্রকাঁশিতই থেকে যায়। স্থবিখাত প্রাচ্যতত্ববিদ্ হেন্রী টমাস 

কোলক্রককে “অমরকোষ' ও “হিতোপদেশ' সম্পাদনেও কেরী উল্লেখযোগ্য 

সাহাযা করেছিলেন। ১৮*১ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত সংস্কৃত, বাঙলা ও মারাঠী 
ভাষাত্রয়ের অধ্যাপকয়পে কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্কে ঘনিষ্টভাবে 

যুক্ত ছিলেন। ১৮০৬ থেকে মৃত্যুবং্সর ১৮৩৪ পর্যন্ত তিনি এসিয়াটিক 
মোসাইটিরও সাস্য ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, উদ্ভিদবিষ্ত, গ্রাণবিজ্ঞান, 
কৃষিবিষ্ঠা গ্রভৃতিতেও কেরীর যথেষ্ট কৌতুহল ও অধিকার ছিল এবং ভারতীয় 
পরিপ্রেক্ষিতে এইগুলির চর্চায় তাকে অন্যতম -পথিকূতের সম্মান দেওয়! যেতে 

পারে। কেবী-মার্সম্যানের সহযোগী পাদরী উইলিয়াম ওয়ার্ড ছিলেন শ্রীরামপুর 

ব্যাপটিস্ট, মিশনের মুদ্রণ ও প্রকাশ বিভাগের তবাবধায়ক এবং এর স্থক্ষ 
পরিচালনায় “জীরাঁমপুরে ত্দানীস্তন কালে এসিয়ার বৃহত্বম প্রাচ্াভাষানমূহের 

ঢালাইখানা ও ছাপাখানা গড়ে ওঠে ।:-*১৮০১ খ্রীষ্টাৰ হতে ১৮৩২ খ্ীষ্টাবের 

মধ্যে এখানে '২১২০০০ বই ছাপা হয়।”১৭ প্রাচ্যতত্ববিদ্ রূপে উত্তরকাল তাঁকে 
মনে রেখেছে &০০০এ) 01 006 ৬/0101085) 86116101890 1181)1)618 

০0006 1711100905 ( চারথণ্ডে সম্পূর্ণ ১৮১১) এবং এই পর্যায়ের & ৮1৪ 

0৫006 1718605, 17106150015 8110 15 0)010985 9£ 0৮৪ 131100098 

€ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, ১৮১৮) গ্রস্থগুলির জন্ত। হিন্দু জীবনচ্যা মম্পকীঁয় দমকালে 
প্রকাশিত গ্রস্থরাজির মধো এগুলি নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করতে পাবে । 

এই স্বত্রে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট, মিশনের এই আদিত্রয়ী কর্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাবে 

শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাও বিশেষ উল্লেখযোগা । এই কলেজের পরিকল্পনা 

সম্পর্কে জনৈক আধুনিক লেখক বলেছেন, “[76:6 0916)5 660105 
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88728:6৪ গড়ে তুলবার হ্বপ্ন সফল না হলেও তাঁর পরিকষ্মিত শিক্ষাক্রমে 
প্রচযবিষ্ঠান্ুণীলনের গুরুত্ব যে স্বীকৃতি লাভ করেছিল তা বর্তমান প্রসঙ্গে মনে 

রাখার মত। কেরী-মার্সম্যান-ওয়ার্ড শ্রীরামপুরে ভারতীয় ভাষা! ও সাহিত্য, 
ভারতবাসীর জীবনচর্ধা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা গ্রভৃতি অনুশীলনে যে মহৎ 

এতিহা স্বাপন করেছিলেন তার দার্থক উত্তরসাধকরূপে দেখা যায় শ্রীরামপুর 

মিশনের পরবর্তী কম্িদলকে ধাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মার্সম্যান-পুত্র জন ক্লার্ক 
মার্মমান, কেরীপুত্র ফেলিক্স, কেবী এবং রেভাঃ জন ম্যাক্। 

এসিয়াটিক সোসাইটি, ফোর্ট উইপিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর ব্যাপটিন্ট মিশন, 

রাঁমমোহনের সমকালীন ভারতে ইউরোপীয় গ্রাচ্যবিষ্তাচ্চার এই তিনটি কেন্দ্রে 
পশ্চাতে যথাক্রমে যে আদর্শ ও প্রেরণা সমূহ কার্যকরী হয়েছিল সেগুলির 

একটি তুলনামূলক বিচার এখানে করা! যেতে পাবে। হেস্িংস্ সৃষ্ট ধার! অনুসরণে 

উত্তরকালে মুখ্যত এসিয়াটিব সোঁসাইটিকে আশ্রয় করে ধার! প্রাতবজ্ঞরূপে 

সপ্রতিচিত হয়েছিলেন তীদের মধ্যে রামমোহনের সমসাময়িকরূপে চার জনের 

নাষ শ্ররণীয়-_সাব উইলিয়ম জোন্স্ (১৭৪৬-১৭৯৪ ), সার চার্লস উইলকিন্দ, 

(১৭৫*-১৮৩৬ ), হেনরী টমাম কোলক্রক ( ১৭৬৫-১৮৩৬ ) এবং হোরেস 

হেমাঁন উইলসন ( ১৮৮৬-১৮৬০)। এরা সঙ্গে করে এনেছিলেন অষ্টাদশ 

শতকের ইউরোপীয় ক্লাসিকাল বিষ্যাশিক্ষার এতিহী। তদানীন্তন ইউরোপে 

ও ইংলণ্ড গ্রীক-লাটিন ভাঁষ! ও সাহিতো কৃতবিদ্য হতে পাঁরাটাই ছিল শিক্ষার 

উচ্চতম লক্ষ্য এবং এই ছুই সাহিত্যের শ্রেষ্ট স্ষটিগুলির রসাম্ুভূতির যোগ্যতা 

অর্জনে সক্ষম হওয়াটা ছিল সংস্কৃতিবান পুকষের সর্বস্বীকৃত লক্ষণ। ভারতবর্ষে 

আসবার স্থুযোগ না ঘটলে এই সব মনীষীবা স্বদেশে নিজ নিজ কর্মজীবনের 

অবসরে হয় তো৷ হোমার, ভার্জিল, এযাস্খুলস, ওভিদি আলোচণ। করেই 

চিত্তবিনোদন করতেন। ভারতবর্ষে সগ্য উন্মুক্ত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের 

এখখবর্ঘভাগার তদের কাছে সর্বাংশে নিজেদের দাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক রুচির 

অন্কল একটি জগত্রূপে প্রতিভাত হুল। ্বগগত স্থশীলকুমার দে'র ভাষায়, 
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-ভরযুগীয় ইউরোপীয় বিদ্যাবত্তার চরিত্রলক্ষণ। সংস্কৃত ও মংস্কতভাষার- 

আধারে রক্ষিত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলন এই জ্ঞানতাঁপসদের বুদ্ধি ও 

রসবোধকে পরিতৃপ্ত করেছিল, এবং এই তৃপ্রিই ছিল তাদের এই নৃতন 

সাধনার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। হেঠ্টিংসের মনোভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার 
গ্রতি আমরা যে শ্রন্ধা ও সহানুভূতির পরিচয় পাই শ্বেতাঙ্গ শামকজাতি ও' 
গোঁড়া গান হুলভ আত্ম্েষ্ঠতে বিশ্বাস সত্বেও এঁরা সকলেই ছিলেন অল্লবিস্তর 
তার উত্তরাধিকারী । | 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে প্রীচ্যবিষ্বাচর্চার যে পরিমগুলটি 
গড়ে উঠেছিল তাঁর পরিকল্পক ওয়েলেসলী এ বিষয়ে হেঠিংস-নীতিরই অন্ুমরণ 
করেছিলেন। তিনি স্য়ং ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, ইউরোপীয় ক্লাসিকাল বিস্তার 

অঙ্গ্রাগী। এই প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ভাষা, ইতিহাস .ও সংস্কৃতি বিষয়ক পাঠ 
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গ্রহণ করে কোম্পানীর সিভিলিয়ানরা ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতবাসীর 

জীবনচর্ধার গ্রতি শ্রদ্ধা ও সহান্ভূতির অধিকারী হয়ে উঠবেন এবং সেই 
সহাহৃভূতি ও দায়িত্ববোধ শাসননীতিতে প্রতিফলিত হবে এমন প্রত্যাশা তার 
মনে ছিল। কিন্তু কোম্পানী কর্তৃপক্ষের প্রথম থেকেই দেখা যায় এ বিষয়ে 

উৎসাহ ও সহাগ্নভৃতির অভাব। তাদের দৃষ্টিতে এই প্রতিষ্ঠান শাসননীতির 
ব্যবহারিক প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্তে স্থাপিত একটি ভাষাশিক্ষার বিদ্যালয় 
বাতীত আর কিছু ছিল না। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অতি 

হীন ধারণার পরিপোষক ও ভারতে খ্রীষটধর্ম গ্রচারের মাঁধামে ভার্তবাসীকে 

অন্ধকার থেকে আলোকে আনবার প্রয়াসী চাল্স গ্র্ান্টেব উদ্যোগে কোম্পানী 
১৮০৬ শ্রীষ্টাবে ইংলগ্ডের হাইলেবেরিতে ভারত-প্রবাসের পূর্বে নিজ কর্মচারি- 
বুদ্দের শিক্ষার জন্য এক কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকেই 
কলিকাতাঁয় ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজের গুরুত্ব কমতে আবরম্ত করে। পরে 

বোর্টিংকের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত পাশ্চাত্যপন্থীদের জয়লাতের ফলে 

এর অবশিষ্ট প্রভাবটুকৃও ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়।** শাসন ও শিক্ষানীতির 

ক্ষেত্রে এই অভ্যন্তরীণ মতদ্বন্দের জন্য ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজ সংক্রাস্ত 

ওয়েলেম্লীর দ্বপ্ন সর্বাংশে নফল হতে পারে নি। কিন্তু ত সত্বেও গ্রাচ্য- 
বিষ্ভা এবং বিভিন্ন ভাবতীয় 'াষা ও সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠানের 
ভূমিকা বিশেষ গৌববপূর্ণ। প্রথয় যুগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকদের 
মধ ছিলেন কোলব্রক (সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, হিন্দু ব্যবহারশান্ত্র) 
জে. বি. গিলক্রাইস্ট, ( হিন্ন্তানী ), এন্. বি. এভমনস্টোন্, ফ্রান্সিস গ্র্যাভ.- 
উইন ( ফাপণভাষা! ও সাহিতা ) জন বেইলি (আরবী, ফার্সী ও মুসলমান 

ব্যবহারশান্ত্র), গ্রভৃতি।২১ এদের অনেকেরই চিত্ত প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি 

হেগ্িংস-ওয়েলেস্লী সৃষ্ট নিরপেক্ষ ও সম্রদ্ধ এতিহ্যে লালিত। এই প্রতিষ্ঠানটি 
অন্যদিকে ছিল এসিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্যবিষ্ঠাবিশেষজ্ স্থধীবৃন্দ ও 
শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের কেবী-মার্সম্যান প্রমুখ বহুভাষাবিদ্ মনীষিবর্গের 
মিলিত কর্মক্ষেত্র। সংস্কৃত গ্রশ্থাদির হু প্রকাশের জন্য এমিয়াটিক মোমাইটি 

ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কাউনপিলের যৌথ উদ্যোগে এক সংস্থা গঠিত 

হয় এবং এরই বাবস্থাপনায় প্রকাশিত হয় কেরী-মার্সম্যানের বামায়ণের 
জচ্ুযাদ, কোলক্রক সম্পাদিত 'অমরকোঁধ', “হিতোঁপদেশ ( দণ্ডীর “দশ- 
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কুমারচরিত' ও ভর্তৃহবির শতকন্রয়সহ ) ইত্যাদি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন 
শাখার আরও অনেক গ্রন্থ। আরবী, ফার্সাঁ, বাঙলা, হিনুস্তানী প্রভৃতি 
ভারতীয় ভাষাসমূহে, এমন কি চীনাভাষাতেও ফোটউইলিয়ম কলেজের পক্ষ 

থেকে যে অতি বাপক ও অনেকাংশে সফল গ্রকাশন-কর্মস্চী গ্রহণ করা! 

হয়েছিল, সেটিও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগা।২২ উইলিয়ম কেরীর 

তত্বাবধানে এবং ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় বাঙ্লা 

গ্যরীতির যে উন্নতি সাধিত হয় তা অবশ্ত স্বীকৃতিযোগ্য। শুধু 
এইটুকু ছুঃখের বিষয়, সরকারী শাসননীতির অন্তদ্বন্বের ফলে গ্রাচবিদ্যা- 
চর্চার এমন সম্ভাবনাময় কেন্দ্রটি স্থায়ী বা জাতীয় জীবনে অধিকতর প্রভাবশালী 

হতে পারে নি। এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ধানের পরে ভারতে গ্রাচ্যবিদ্যান্ুশীলনের 

ধারাটি প্রধানত এসিয়াটিক মোসাইটিকে আশ্রয় করেই পুষ্টিলাভ করে। 
শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের কর্মস্থচীতে প্রাচ্যবিষ্ভার চর্চা প্রথমাবধি 

প্রাধান্য পেলেও এই নংঘের প্রধান আদর্শ ও লক্ষ্য স্থভাবত ছিল ভারতে গ্রীষ্ম 

প্রচার ও এই উদ্দেশ্টে বিভিন্ন ভারতীয় ও অন্তান্ত প্রাচ্যভাষায় গ্রীষ্টায় ধর্মশান্ত্রের 

অন্থ্বাদ্। কেরী-মার্সম্যান-ওয়ার্ড প্রমুখ এই সংস্থাভুক্ত যে সব স্থধী গ্রাচ্য ভাষ! 
ও সাহিত্যে বুাৎপন্ন হয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের এই লক্ষা থেকে কখনও চ্যুত 
হন নি। তীদের দ্বার] প্রাচ্যবিষ্ঞা যে পরিমাণ সমুদ্ধ হয়েছে সেটুকুকে তাদের 

এই খ্রীষটধর্মগ্রচাররূপ মুল উদ্দেশ্টের অঙ্গর্ূপেই দেখতে হবে। নিষ্ঠাবান 

্ীষ্ায় প্রচারক হিসাবে ভারতবামীর হিন্দু-মূস্ূলমানের ধর্,, সংস্কৃতি ও 
জীবনচর্চাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ করা এদের পক্ষে সম্ভব ছিল ন| এবং তাঁদের এই 

অশ্রদ্ধা সর্বদা তারা গোঁপন করেও চলেন নি। হেষ্কিংসের এতিহাবাহী প্রাচ্য 

সত্যতার প্রতি সশ্রদ্ধ ইউরোপীয় গ্রাচ্যতত্ববিদ্গণের সক্ষে এখানেই তাদের পার্থক্য । 
এদের মধ্যে সর্বাগ্রগণা উইলিয়ম কেরীর অন্তরে এই প্রসক্ষে ক্ববিরোধ ছিল 
বলে মনে হয়। তার যেন দুটি সত্ব । এক দিকে দেখা যায় তিমি ইউরোপীয় 

রেণেশামের আদর্শনিষাত বছতাষাবিদ্, বিজ্ঞানে কৃতৃহলী ও ক্লাসিকৃস-রপিক। 
তারতে আগমনের অগ্নকাল পরেই মূল সংস্কৃত মহাভারত পাঠ করে ১৭৯৬ 
লালের এপ্রিল মাসে তিনি কোনও বন্ধুকে লিখছেন, “[ 11756 1680 & 
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উচ্ছ্ীদের ক্রোধ করেছে তার মিশনারী সত্তা। ১৭ মার্চ ১৮০২ তারিখে 
লিখিত অপর এক পত্রে তিনি এই সংকীর্ণ দৃিতঙ্গী থেকে হিন্দুধর্ম ও 
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যাচ্ছে মিশনারী কেরী হিন্দুশান্রকে মিথ্যা কুসংস্কারের আগার মনে করতেন 

এবং খ্রীষ্টান ছুনিয়ার সামনে এই মিথ্যার স্বরূপ উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্্েই তিনি 
সন্ত ব্যাকরণ-অভিধাঁন রচনায় হাত দিয়েছিলেন । এই ছুই সত্তার ছন্দের 

ফলে বিভিন্ন ভাঁষাঁর ব্যাকরণ-অভিধানকাররূপে তাঁর সাফল্যের তুলনায়, বিশুদ্ধ 

প্রাচাতত্ববিদ্রূপে তীর কীতি যথেষ্ট ফলগ্রস্থ হতে পারে নি।১* বলা বাস্ছল্য 
কেরীয় লহযোগী মার্সম্যান এবং ওয়ার্ডের মধ্যেও উক্ত সংকীর্ণ মনোভাবের পূর্ণ 
প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ব্যাপটিস্ট, মিশনের পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে এক দল 
কেবী গ্রতৃতির প্রাচ্যবিষ্াচগর বিরোধী ছিলেন এই যুক্তিতে যে এ সবের দ্বার! 

শীষধ্ম গ্রটার ও বাইবেল অন্বাদের মূল কাজটি বিক্জিত হচ্ছে।ং? 
্রা্াবিদ্ভাচর্চার বণিত ধারাগুলির মধ্যে প্রেরণা, আদর্শ ও দৃষ্টিতঙ্গীগত 

হুক পার্থক্য যতই থাক এই যুগের ইংরেজ গ্রাচ্যতববিদ্গণ সমগ্রভাবে একটি মহৎ 

কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। উইলকিম্স, জোন্স, কোলক্রক, উইলিয়ম কেরী, 
গিলক্রাইস্ট,, গ্ন্যাডউইন, বেইলি প্রমথ পণ্ডিতগণ কেবল ঘত্বপূর্বক সংস্কৃত, ফার্সী, 
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বাঙলা, হিনুস্ানী, মারাঠী প্রভৃতি ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার ধারক-বাহক 
প্রাচীন, মধাযুগীয় ও আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের চাই করেন নি, তারা এই 
সকল অম্থশীলনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক, বিচারশীল আধুনিক প্রণালীর 
প্রবর্তন করে প্রা্চাবিদ্ঠাচর্চাকে ক্রমশ বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করবার জন্য অবিরাম চেষ্টিত থেকেছেন। মৃখ্যত এদেরই সাধনায় 
আধুনিকালের ভারতচর্চা শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে কৈশোরে পদার্পণ করতে সক্ষম 
হয়েছিল। দেশীয় পণ্ডিত ও মুন্শীদের সাহায্যে ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের চর্চা 

করলেও তাঁরা অঞ্জিত বিদ্যার প্রতি প্রয়োগ করেছিলেন ইউরোপীয় রেণেশ'স 

প্রন্থত বিষয়মুখী বিচারশীল দৃষ্টিভঙ্গী । 
পাশ্চাতা সারস্বতসমাজ যখন এই ভাবে আধুনিক গ্রা্চাবিগ্যাচর্চার 

ভিত্তিস্বাপনে উদ্মোগী, তখন এ পথে আর এক নিভৃত পদসঞ্চরণের 

ধ্বনি শোনা যায়; আর এক মহৎ জিজ্ঞাসা ও সাধনা একই সময়ে অগ্রসর 

হয়েছিল একই দুর্গম যাত্রায়; এ দের্শের মাটিতে উদ্ভূত, নিঃসঙ্গ ও 
তৎকালে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই তপস্যার লক্ষা ছিল প্রাচীন ও মধাযুগীয় ভারত- 
সংস্কৃতির স্বরূপকে হায়ঙ্ষম করা এবং নবযুগের জঞানবিজ্ঞানের আলোকে নৃতন 
করে তার মূলা যাঁচাই করা। এই একক যাত্রী রামমোহন | তাঁর জান- 
সাধনার প্রথম পর্বে তিনি ইংরেজি শেখেন নি; তীর আরবী-ফার্সী-সংস্কৃত 
অধ্য়ন দেশীয় পদ্ধতিতে মাদ্রাসা-চতুদ্পাঠীর মাধ্যমেই, সম্পন্ন হয়েছিল। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতমগুলীর প্রাচ্যবিষ্ঠাবিষয়ক গবেষণাঁদি এ-সময়ে তাকে সাহায্য 

করে নি। তাই প্রাচ্যবিষ্ভায় তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতার জগৎটি দেশীয় 
পণ্ডিত ও মৌলতীদের পরিমগুল থেকে বস্তত অভিন্ন। কিন্তু শেষোক্ত ধাদের 
মধ্যে ঘে-যুগে চিরাচরিত পদ্ধতিতে সংস্কৃত-আরবী-ফার্সীর চর্চ৷ অব্যাহত ছিল-_ 
তাদের কাছে পাঠ গ্রহণ করলেও প্রথম থেকেই তাদের গতাঁশগতিক দৃটিভঙ্গী 
তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। যৌবনে ইংরেজি ভাষ! আয়ত্ত করবার পর 
তিনি ভারতীয় বিদ্যার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য গবেষণার'সঙ্ষে পরিচিত হয়েছিলেন । 
পাশ্চাত্য পণ্তিতগণের বিচারশীল দৃষ্টি ও আলোচনাপদ্ধতি নিজস্ব অন্থুসন্থানের 

ক্ষেত্রে অনেকাংশে তাকে সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই, কেনন! তিনি নিজেও 
ছিলেন নবযুগের নৃতন বিশ্ববীক্ষা' ও জীবনজিজাসা! দার! অন্ুপ্রাণিত। কিন্ত 
প্রাচ্য সংস্কৃতি ও জীবনচর্ধ! সম্পর্কে পাশ্চাত্য ভারত-গবেধকগণের মনোভাবের 
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সঙ্গেও তাঁর দর্বাংশে মিল ছিল ন1। এই জন্যই গ্রাচাবিষ্ভাশীলনের ক্ষেতে 
রামমোহনের আসন সমকালীন প্রাচা ও পাশ্চাত্য বিহবৎসমাজঘয়ের মধ্যবর্তী. 
এর কোনটির সঙ্গেই তাঁকে সপ্পূর্ণ একাত্ম করে দেখা চলে না। উভয় পক্ষকেই 
তিনি শ্রদ্ধা করেছেন, এবং তার একাধিক নিদর্শনও আছে। পাশ্চাত্য ভারত- 
গবেষকগণের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা করতে 
চলেছি। তার পূর্বে এখানে দেশীয় পণ্ডিতমগ্ডুলী সম্পর্কে তার সম্রদ্ধ ধারণার 
দু'একটি নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। 'ব্রাঙ্মণ-সেবধি'র প্রথম সংখার (১৮২১) 

ভূমিকায় শ্ীটায় ধর্মযাঁজকগণকে সম্বোধন করে রামমোহন বলছেন, “ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাম ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপজীবিক দেখিয়! 

তুচ্ছ কবিয়! বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ম সর্বদা 
এঙ্বর্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্রালিকাকে আশ্রয় করিয়! 

থাকেন এমত নিয়ম নহে।”২৮ লর্ড আমহান্টকে লিখিত শিক্ষাবিষয়ক তার 
সুপরিচিত পত্রথানিতেও তিনি পম্পরাগত সংস্কৃত বিষ্া' সংরক্ষণের জন্য ব্রাঙ্মণ 

পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক পরিচালিত তৎকালীন চতুপ্াঠীগুলিকে সরকারী 
সাহাযাদানের প্রস্তাব করেছেন।২» তবে মান্রামা-চতুষ্পাহীতে গতাম্থগতিক 
পদ্ধতিতে অঙ্গিত বিদ্যাকে স্থলবিশেষে আধুনিক পাশ্চাত্য বিচারশীল পদ্ধতি দ্বারা 
শোধন করে নেওয়ার প্রয়োজন এবং হিতকারিতাঁও তাঁকে শ্বীকার করে 
নিতে দেখা যাঁয়। প্রাচীন হিন্দু আইন অন্ুলারে নারীজাতির সম্পত্তিতে 

অধিকার সংক্রান্ত তীর গ্রন্থে প্রসঙ্গত তিনি মন্তব্য করেছেন : “4 0৫ 
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পণ্ডিতদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া অপেক্ষা আধুনিক দৃষ্টি সম্পন্ন সংস্কৃত 
ইউরোপীয়ের সাহায্যকে অধিক মূল্যবান জান করা হয়েছে। এই মনোভাবের 
আরও স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাঁ় ১৮৩১ সালে ইংলগড থেকে প্রকাশিত 
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8770 [3611810059 0000017)6” |৩*ক সুতরাং পাশ্চাত্য ভারত-জিজ্ঞান্থগণের 

গবেষণার প্রতি বামমোহনের চিত্ত যে সগ্রশংস ও অনুকূল ছিল সে-সম্পর্কে 

প্রমাণের অভাৰ নেই। এই স্বীকৃতি জানাতে পেরে রামমোহন তৃথন 
ও আনন্দিত হয়েছিলেন, মন্দেহ নেই; কেন না লোকভাষায় 
বশবজ্ঞান প্রচাররূপ “গুরুতর অপরাধ'এর জন্য তাকে তীব্র অশালীন বিভ্রপ 
করে চলেছিলেন মৃত্যু্যয় বিষ্ভালঙ্কার প্রমুখ প্রতিপক্ষীয় বক্ষণশীল 
পঙ্ডিতবর্গ।*খ রামমোহন ও পাশ্চাতা পণ্ডিতগণ-সকলেই লোঁক-ভাষায় 
রহ্ববিষ্তা ও অন্যান্ঠি প্রাচীন হিন্ুশান্ত্র আলোচন! করেছেন। এমন কি উইলিয়ম 
কেরীকে ঈশোপনিষদের ইংরেজি অন্থবাদ করবার কাছে তার অগ্ততম সহাঁয়কও 
ছিলেন মৃত্যুপ্য় বিদ্যালঙ্কার। উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রক গ্রতৃতিও 
প্রয়োজনমত দেশীয় পঙ্ডিতগণের সাহায্য গ্রহণ করতেন। রামমোহনকে লোক- 
ভাষায় শান্্গ্রচারের জন্য গালাগালি করলেও শ্বেতান্ন মনিবগণকে একই যুক্তিতে 
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তিরস্কার করবার নৈতিক সাহস মৃত্য প্রমূখ দেশীয় পত্তিতবর্গের ছিল না। 
এই 'য়েচ্ছ'দের শান্্া্বাদে সাহায্য করবার বিনিময়ে অর্ধোপার্জনেও ভাবা 

ছিলেন ছ্বিধাহীন। 
কিন্ত পাশ্চাতা পণ্ডিতগণের ভারতীয় শান্ত্রানুসন্ধান সম্পর্কে রামমোহন 

আগ্রহী হলেও ভারতের অতীতগ্রসঙ্গে প্রতীচ্য বুধমগ্ুলীর সঙ্গে তার 
দৃষ্টিকোঁণের যে পার্থকা ছিল সেটুকু এই প্রসঙ্গে "্মরণে রাখা গ্রয়োজন। 
পরিণত বয়সে অঞ্জিত ইংরেজিজ্ঞানের সাহায্যে রামমোহন যখন ইউরোপীয় 
জ্ঞানরাজ্যের সন্ধান পেলেন তার পূর্বেই বিস্তীর্ণ অধ্যয়ন ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
মাঁধামে প্রাচীন ও মধ্যযু্লীয় ভারতীয় সংস্কতির কলাসিকাল ও লৌকিক উভয় 
ধারার সঙ্গেই তাঁর গভীর পরিচয় ঘটেছে ও গ্রাচ্য চিন্তাদ্বার| তার জীবন- 

দর্শনের ভিত্তিভূমি নিখ্সিত হয়ে গেছে। যে তীক্ষ বিচারশলতা আগাগোড়া 
রামমোহনের মাঁনসপ্রকতির বৈশিষ্ট্য তা তিনি সর্বপ্রথম আহরণ করেন ইসলামীয় 

তর্বশান্্র থেকে। তার সম্বন্ধে ব্নোয়ার বিশপ আবে গ্রেগোয়ার লিখেছিণেন, 

রামমোহন 409098160 101005616 00: 1015 00161001081] 02166] 10010 

076 1,0810 0: 006 4১181012105 13101) 106 16£21058 85 5002110: £0 

৫৮৫ 00)611”৬১ 'তুহফাৎ্-উল-মুওহাহিদিন'-এর প্রায় গ্রতি পৃষ্ঠায় যে 

এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যাঁয় তা ছিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে।ৎং এক্ষেত্রে 

পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ এবং বিচারমূলক দৃষ্টিও সুনিশ্চিত ভাবেই তাঁকে অনুপ্রাণিত 
করেছিল কিন্তু তা মূল প্রেরণ] রূপে নয়, পরিপূরক রূপে । পরিণত বয়সে যখন 
পাশ্চাত্য বিদ্বার দ্বার তার কাছে উন্মুক্ত হয়, তখন প্রাচ্য চিন্তাধারা ও জীবন- 

দর্শনের অভিজ্ঞ ও যোগ্য গ্রতিনিধিরূপেই তিনি ইউরোপীয় মনন-জগতে প্রবেশ 
করেছিলেন। জীবনের এই পর্ব থেকে ধীরে ধীরে ভারত-বিশেষজ্ঞ ইউরোপীয় 

পণ্ডিতমগ্ুলীর গবেষণার সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে থাকে, যেহেতু অনেক 
স্থলে তাদের জিজ্ঞাস! ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ছিল অভিন্ন। এদের কারও কারও 
সঙ্ষে রামমোহনের বাকিগত পরিচয় এবং আলোচনার মাধামে ভাবের আদান- 

গ্রদানও হয়েছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ভারত-গবেষণাকে তিনি অকুষ্" 
ভাবে স্বাগতও জানিয়েছিলেন। কিন্ত পাশ্চাত্য ভারত-জিজান্থগণের মধ্যে 
ধারা শীর্ষস্থানীয় তাদের কাছে এ চর্চ ছিল বিশুদ্ধ জানানুশীলনেরই অঙ্গ, সম্পূর্ণ 
বুদ্ধি ও বিচাররাজোর অন্তডূক্ত; সেখানে যেটুকু শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া মায় 
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তা ষম্পূর্ণ বিচারশাঁসিত তার উত্সমূল মস্তি । বামমোহনের বালা ও 

কৈশোরের শিক্ষা, পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা! তাঁর ভারত-জিজ্ঞাসাকে বিশুদ্ধ বুদ্ধির 
জগতে আবদ্ধ থাকতে দেয়নি। বিচারবুদ্ধিকে কখনও বিসর্জন ন! দিয়েও 
তিনি ভারত-সংস্কৃতিকে নিজের জীবনচর্যার অঙ্গরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। 
তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ধায় এতিহ্ মাত্র বিচার-বিশ্লেষণের বন্ধ নয়.-_এ এক মহৎ 
উত্তরাধিকার ; নৃতন যুগোপযোগী ব্যাখ্যার দ্বারা জাতীয় জীবনে এর নব- 
রূপাঁয়নের প্রয়োজন আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারত-সংস্কৃতির গ্রাণবস্তর 

ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রামমোহনের রচনায় যে এক দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও স্থানে স্থানে 
একটি গর্ববোধের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, একথা প্রথম অধ্যায়ে দৃষ্টান্ত সহকারে 
সবিস্তারে বলা হয়েছে।* বামমোহন পণ্ডিত হলেও এবং তীর নান! শার্থবিষয়ক 

রচনাবলী অনেক ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে গ্রামঙ্গিক গবেষণাকে লাহাধ্য করলেও, 
সেগুলি চরিত্রত গবেষণাকর্ম নয়। ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্বজ্গণের সঙ্গে তার 
জিজ্ঞাসার ক্ষেত্র বহু সময়েই এক; কিন্তু মে জিজ্ঞাসার প্রকৃতি ভিন্ন। 
পরম্পরাগত ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্ধার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করে ও 

আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে তাকে মাঞ্জিত ও পরিশীলিত করে বর্তমানের 
অধঃপতিত জাতি ও সমাজকে আত্মসচেতন ও রূপান্তরিত করাই তার প্রাচয- 

শান্্্চার উন্দেশ্ঠ । এক কথায় তাঁর পাণ্ডিত্য মাত্র বুদ্ধিবিলাস নয়, তার আধার 
হল সম্পূর্ণ মানবজীবন। এই কারণে তার এই গোত্রভুক্ত রচনাগুলিতে পাত্ডিত্য 
ও মননের গভীরতার সঙ্গে পূর্ববরিত যে হাদয়ের স্পর্শ অস্ুতব করা যায় পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণের রচনায় সাধারণত তা নেই। 

অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ত্দানীস্তন বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত গ্রাচ্যবিদ্যাচর্চার 
পূর্বকধিত তিনটি কেন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত পত্তিতবর্গের অনেকের সঙ্গেই উনবিংশ 
শতাবীর প্রথম-ঘ্িতীয় দশকের মধ্যে বাঁমমোহনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপিত 
হয়েছিল। আনুমানিক ১৮০৩-০৪ খ্ষটাবে ভার 'তুহ.ফাৎ-উল্-মূওহাহিদিন' 
গ্রকাশিত হবার পর থেকে আর্বী-ফার্সা ভাষাদ্বয়ে ও মুলমান ধর্মশান্ত্রে তার 
গভীর বুৎপত্তি বিদ্বৎ্সমাজের, বিশেষত মুসলিম আলিমমহুলের দৃষ্টি আকর্ষণ 

করে।৩, ১২ অক্টোবর ১৮০৯ তারিখে লর্ড মিষ্টোকে লিখিত বামমোহনের 
পত্র ও ১৮১* সালের ৩১ জাঙ্টুয়ারী “বোর্ড, অব. রেভিনিউ'কে লিখিত জন 
'ভিগ.বীর পত্র থেকে খবর পাওয়! যায়, তদানীস্তন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান কাজী 
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( কাজী-উল্-কাঁজ্জাৎ ) এবং ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজের ফার্সী বিভাগের মৃখ্য 
মুন্নী ও উক্ত প্রতিষ্ঠানঘয়ের অন্যান্য মুখা পদাধিকারিগণ (০206 00001281 

065067৪) রামমোহনের চরিত্র, শিক্ষা ও যোগাত! সম্পর্কে উচ্চ ধারণ1 পোষণ 

করতেন | শেষোক্তদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ফোর্ট উইলিয়ম 

কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও স্তিশাস্ত্রের অধ্যাপক একাধারে সংস্কৃত, ফার্সী, 
হিনুস্থানী ও বাঙ্জ! ভাষায় কৃতবিগ্ভ স্ুপ্রসিদ্ধ ভারততত্ববিদ্ হেন্রী টমাস 
কোলক্রক ও তত্রস্থ হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপক, অধিকস্ধ ফাস ও সংস্কতে' 
বাৎপন্ন, জন বর্থউইক গিল্ক্রাইস্ট। কোলক্রক ছিলেন সে-যুগের বিদেশী 
্কৃতজ্ঞগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সব্যসাচী । প্রাচীন হিন্ুগণের বেদ, ব্যাকরণ, 

ব্যবহারশান্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ, বিভিন্ন দর্শন, কাব্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর 

মৌলিক গবেষণা প্রাচাবিষ্ঠাচর্গার ক্ষেত্রে তাকে অমর করে রেখেছে। 
তিনি ও রামমোহন ছিলেন একে অপরের গুণমুগ্ধ। এদের পারম্পরিক সম্পর্ক 

বিষয়ে ষথাস্থানে কিছু বিস্তারিত ভাবে বলতে হবে এবং এসিয়াটিক োসাইটির 
সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্ক প্রসঙ্গে সেকথা আপবে। 4 10100192875 0: 

ঢ178119) ৪17 [71490951১৫6 ( দুই ভাগে সম্পূর্ণ কলিকাতা! ১৭৮৭-৯০ ), 

4 (80009910006 [7117)10095081)66 [91)£9886 (কলিকাতা ১৭৯৬ ), 

096 7119066 900:5-161121) 4৯ 00911600101) 01 121910065, 

ঢ78119) 2190 [310)00098021)6€ ( কলিকাতা) ১৮০৪ ), 4 6৬ 0106015 

৪70 10095080005 ০৫ 1116 19815181) ৬61৪ (লগ্ন, ১৮৩১) প্রভৃতি 

গ্রন্থগ্রণেত| ও 11156 17170661018] 7১75061১৮01 ( কলিকাতা! ১৮০৩ ) ও 

[006 00166] চ৪591150 (কলিকাতা ১৮০৩) শীর্ষক দেশীয় পণ্ডিতগণ 

রচিত গ্রন্থঘ্বয়ের সম্পাদক গিল্ক্রাইস্ট, ছিলেন সে-যুগে ভারতস্থ কোম্পানীর 

কর্মচারীদের মধ্যে হিনুস্তানী (| উদ) ভাবা ও সাহিতো সম্ভবত শ্রেষ্ঠ 

পণ্ডিত। ১৮০৪ সাল পর্যস্ত ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপন1 করেছেন। 

অন্্মান করা যায়--এই সময়ের মধ্যে রামমোহনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
হয়েছিল। ফার্সী-সংস্কৃত-হিন্দী-উদ্ুতে রামমোহনের অসামান্য বুৎপত্তি যে 
এই ঘনিষ্ঠতার সুত্র এবিষয়ে সন্দেহ নেই। রামমোহন গিলক্রাইস্টের বচনাঁবলীব 
অনুরাগী ছিলেন এবং উত্তরজীবনে গিল্ক্রাইস্ট যখন ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী 
কর্তৃক লগ্নে হিচ্ম্তানীর অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত তখন ভাদের পত্রবিনিময় হত। 
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১৮২৬ সালের ২১ জুন লগুনে অনুষ্ঠিত কোম্পানীর প্রোপাইয়েটরবর্গের এক 
সভায় গিশ্ক্রাইস্টকে রামমোহনের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার উচ্ছসিত প্রশংসা 
করতে দেখা যায়।** এমন মনে করবারও কারণ আছে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট, 

মিশনের প্রাণপুরুষ সংস্কৃত ও অন্থান্ধ ভারতীয় ভাষায় হুপপ্ডিত উইলিয়ম 

কেরীর সঙ্গেও তার প্রথম পরিচয় ঘটে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেরই মাধ্যমে," 

কেন না ১৮০১ সাল থেকেই কেরী সেখানে সংস্কৃত ও বাঙলার শিক্ষক নিযুক্ত 
হয়েছিলেন ও ১৮০১ সালে তিনি অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন।** কেরী ও 

তীর শ্রীরামপুরের সহযোগী যিশনারীবুনোর সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা পরবঙ্- 

কালে আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং শেষ পা্যস্ত তার পরিণতি ঘটে উভয়পক্ষের 
মধ্যে খরীষ্টধর্ম বিষয়ক স্থদীর্ঘ বিতর্কে । প্রাচ্যাবিষ্যাচর্চার দৃষ্টিকোণ থেকে এই 
বিতর্কের যেটুকু প্রানঙ্গিকতা আছে তা যথাস্থানে দ্বতগ্রভাবে আলোচ্য। 
রামমোহন ও ডিগ বীর পূর্বোল্লিখিত পত্রতয়ের সাক্ষা অনুসারে স্বগ্রীম কোর্ট, ও 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান কর্মচারীদের আরও অনেকের সঙ্গেই 

রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু সে-সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। 
তবে ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজের গৌরবের যুগে নিজ পাঁগ্ডিতা ও মনীষার জন্য 
তিনি যে এই প্রতিষ্ঠানের অধাপকমহলে স্থপরিচিত ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। কিস্তুফোর্ট, উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট, মিশনের লঙ্গে 
যুক্ত প্রাচ্যতবজ্ঞগণের সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা সত্বেও এদেশে প্রাচ্যবিষ্যাচর্চার 

অপেক্ষাকৃত পুরাতন কেন্দ্র এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 

যোগাযোগের কোনও প্রমাণ নেই। আপাতদৃষ্টিতে একে এক রহস্য মনে 
হতে পারে, কেননা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে সেই আমলে এসিয়াটিক 
দোনাইটির যোগাযোগ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ এবং শ্বেতীর্গ রাজকর্মচাঁরী ও প্রাচযতত্ব- 
বিদ্ মহলের প্রায় একই বাক্কিবর্গ উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন। ১৮২৯ 
খরীষ্টাৰ থেকে সৌসাইটির সভাপদ ভারতীয়গণের জঙ্য উদ্ুক্ত হয়ে যায়। তার 
পরেও পূর্ণ এক বর কাল রামমোহন কলিকাতায় বাম করেছেন এবং 
সমকালীন ভারতীয়গণের মধ্যে তাঁর পাণ্তিত্যখ্যাতি তখন তুঙ্গে। তা সত্বেও 

তাকে এই প্রতিষ্ঠানের সভাপদ দেওয়া! হয়নি। এই রহস্তের সমাধান সম্ভব; 
সে-গ্রসঙ্গ যথাস্থানে । 

নগ্রীম কোর্ট, ও ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজের মুসলিম বিদ্বমাগ্ুলীর সঙ্গে 
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রামমোহনের যোগাযোগের একটি চিত্তাকর্ষক পরিণতি এখানে উল্লেখা। 
রামমোছনের 'তুহফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন' তার প্রখর. যুক্তিবাদী ও মংস্কারমূক্ত 
দিব জন্য ধর্মক্ষেত্রে সংকীর্ণ সাশ্প্রদায়িকতাবাদীদের আক্রোশের কারণ হযে 
ওঠে । জরধুস্্ীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে 'তুহফাৎ*এর বক্তব্যকে তীব্র আক্রমর্ণ 

করে একটি রচনাও প্রকাশিত হয়েছিল। এটি পাওয়া যায় না, কিন্তু এর উত্তর 
বা 'জবাবস্বরপ মুন্্রিত “তৃহফাৎএর পক্ষ অবলম্বন করে লিখিত 'জবাব-ই 
তুহফাৎ-উ্গ্-মৃওহাহিদিন' নামক এক ক্ষুত্ধ বেনামী ফার্সী পুস্তিকা! বর্তমান 
রয়েছে যার প্রকাশকাল অনুমান করা হয় ১৮২০। কারও কারও মতে এই 
পুস্তিকাঁর লেখক স্বয়ং রামমোহন । কিস্তু এটির অনুবাদ-গ্রসঙ্গে এর আত্ান্তর 
সাক্ষা বিশ্লেষণ করে বর্তমান লেখক এই দিদ্ধাস্তে উপনীত হয়েছেন যে 

রামমোহন এর লেখক হুতে পারেন না, লেখক খুব সম্ভবত বামমোহনের 

কোনও ঘনিষ্ঠ মুসলমান বন্ধু। যদি এই অন্থমান সত্য হয়--তাহলে এমন 
সিদ্ধান্ত করা বোধ করি অসঙ্গত হবেনা, কলিকাতা পূর্বকথিত মুলিম বিঘ্ং- 
গোঠীভুক্ত রামমোহনের কোনও অন্তরঙ্গ এ কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন। চতুর্থ 
পরিশিষ্টে বিষয়টির সম্পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। 

শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট, মিশনের প্রতিষ্ঠাতা প্রাচা ভাষা ও মাহিত্যে বুাৎপনন 
উইলিয়ম কেরী ও তার সহযোগিবৃন্দের সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগ স্থাপিত 

হয়েছিল ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজের মাধামে উনবিংশ শতাবীর প্রথম দশকে, 
এমন কথা মনে করবার কারণ আছে। পরবর্তা দশ-বার বৎসরে এই 

যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট, মিশনের পান্ীর! 
্রীধর্ম প্রচারের প্রয়ামকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্ প্রাচ্ভাষ! ও সাহিতোর 

চর্চা আবশ্বকীয় মনে করতেন। সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী গ্রভৃতিতে রামমোহনের 
বাৎপত্তি এবং তীর শ্রষ্টধর্ম বিষয়ক অন্ুদন্ধিৎশা তাকে শ্বতাবত এদের প্রতি 
আকৃষ্ট করে। আমর! দেখতে পাই ১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাবের মধ্যে শ্রীরামপুর 
মিশনারী মহলে পণ্ডিত ও মনীষী রূপে রামমোহনের যশ সুগ্রতিষিত। এদের, 

মধ্যে দ্বয়ং সংস্কৃতজ্ঞ বেভা: উইলিয়ম ইয়েটসের মতে রামমোহন 418 0136 06016 

10050 1671780 10061) 1) 92178101680 4১181010 10) 05100057 1*৯ 

অন্যত্র ইয়েস রামমোহনের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের বিবরণ প্রসঙ্গে আগস্ট 
১৮১৬ তারিখের এক পত্রে লিখছেন, "ডা10৫0 [89৮ [0৫৯ 000 
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006 অ০০1এ 210 01015 0£ 0060801)551081 8010)800 5001) 25 06 
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৪০, 00৮ 106 025 180915 66000610100) 00016 1010016) 8180 

01520960 00 ০01356186 200 006 008০1,” 18* শ্রীরামপুর মিশনের 

১৮১৬ খ্রীষটাব্বের কার্ধবিবরণীতে রামমোহন সম্পর্কে যে উদ্লেখ আছে সেখানেও 
একধারে প্রাচ্যতাষাবিশারদ ও পাশ্চাতা বিষ্যায় পারদর্শী মনীষীরপেই তাকে 
চিত্রিত করা হয়েছে £ ৮[3৪108-11078118-0858, & 6 001 181):66 

9121000 010810965. 19 ৪ 1650600016 921381016 301018: 8130 

৪০0 ড৫11-৮ 01560 10 6673180 0080 1)6 15 ০81160 11001066 [২8108- 

1/1009108-0858 : 1)6 2150 11665 7:0061181) আআ? ০00:8000655 81770 

16205 510) 6856 [081151) 03806078058] 2170 1066901)5 5108] 

কম01$” |৪১ সে-সময়ে রামমোহন এদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য 

শ্রীরামপুর যাতায়াত করতেন, এবং উইলিয়ম কেরীর ভ্রাতুণ্ুত্র ইউস্টস কেয়ীকে 
এক বিষ্যালয় স্থাপনের জন্য একথখণ্ড ম়িও তিনি দান করেছিলেন।&* এই 
এই অস্তরঙ্কতা শেষ পর্যন্ত পরিণত হল বাদানুবাদে ঘখন ১৮২৭ সালে রামমোহন 
প্রকাশ করলেন যীন্তর উপদেশ-মংকলন "0৫ 0:650690 06 08908 
038. 00106 00 06206 210 1780105685| রামমোহন এর কিছুকাল 

পূর্ব হতেই শ্রীষটধর্মের তাৎপর্য সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে নিবিষ্টচিত্তে গ্রপ্ীয 
শান্্রাহ্ণীলন শুর করেছিলেন ।"* প্রচলিত শ্রীষ্টধর্মের ত্রিতববাদ যীত্ুর ঈশ্বর 
ও তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, বীশুকর্তৃক সর্বমাঁনবের পাঁপভার গ্রহণ ও তাঁর 
জন্য প্রায়শ্িততানুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ক মিদ্ধাস্ত তাঁর কাছে যুক্তিগ্রাহথ মনে না 
হওয়াতে তিনি উক্ত তত্বসমূহকে বর্জন করে সর্বসাধারণের জন্ত ষীন্তুর নিজমূখের 
অমূল্য নীতি-উপদেশগুলির এই সংগ্রহটি নিজবায়ে প্রকাশ করেন। কিস্ত 
এই প্রচেষ্টা ব্যাপটিস্ট দের মনঃপৃত হয়নি, খ্রীটধর্মের তত্বতাগকে বাদ দিয়ে যীপুর 
নীতি-উপদেশগুলির ম্বতন্ত্রীকরণ তাঁরা গ্রীষটধর্মের অবমাননা গণা করলেন? 
তাঁদের মৃখপত্র 51270 ০৫ [701এতে রামমোহনের গ্রন্থের কঠোর সমালোচনা 
প্রকাশিত হল। এই লমালোচন! প্রসঙ্গে ডঃ মার্সম্যান রামমোহনকে “80 
110:611166176 17680061৮-এই সুমধুর সন্বোধনে অভিহিত কবেন। এখান 

থেকেই নেই দীর্ঘ বিতর্কের শুরু যে উপলক্ষে রামমোহনকে আস্মপক্ষ সমর্থন 
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করে &1) 00681 60 076 010080181) 000110 (১৮২০) 99০০000 

4£১00681 00 0116 01050570001 (১৮২১) এবং দ08]400681 6০ 

036 01150800000 (১৮২৩) শীর্ষক তিনখানি গ্রন্থ বচনা করতে 

হয়েছিল ।"" এই বিতর্ক প্রসঙ্গে রামমোহনের পাত্ডিত্য ও মনীষা প্রাচাবিষ্যার 
এমন একটি ক্ষেত্রে নিজের শ্বাতস্থা প্রতিষ্ঠা করতে লক্ষম হয় যেখানে ভারতীন়্ 

পণ্ডিতগণের মধো আজ পর্যন্ত তিনি অনগ্ঠ হয়ে আছেন এবং যে বিষয়ে তার 

সমকক্ষ প্রতিযোগী ভারতবর্ষের সমকালীন ইউরোপীয় মহলেও খুঁজে পাওয়া 
যায় না। বিষয়টি হল মৃখাত হিক্র ও গ্রীক ভাষাঘয়ের আধাবে রক্ষিত মূল 
ইহুদী ও খ্ীষ্ট ধর্মশান্্ের গ্রক্কৃত তত্ব এবং ইতিহাসে তার অভিবাক্তি। এই 
বিষয়ক অঙ্গশীলনকে প্রাচ্য বিদ্যা আখ্যা দিতে আমাদের সংকুচিত হবার কোনও 

কারণ নেই। আদৌ ইহুদী ও ্রষ্ধর্মদবয়ের উদ্ভব প্রাচ্যভূমিতেই, যদিও তাদের 
এতিহামিক বিকাশের ক্ষেত্র কালক্রমে মধ্যপ্রাচ্য থেকে পাশ্চাতা জগতে 
স্থানান্তরিত হয়েছিল। প্রাচ্যবিগ্ভান্শশীলনের সংজ্ঞা যদি সংকীর্ণ অর্থে 'ভারত- 

গবেষণা'তে সীমিত না রেখে কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত করা যায় তাহলে এগুলির মূল- 

তত্বাহুসন্ধানের উদ্ভম অনেকটা তার কোঠাতেই পড়বে। এর জন্য রামমোহনকে 

হিত্র, গ্রীক, লাটিন ও সিরিয়াক ভাষায় কার্যকর জ্ঞান আহরণ করতে হয়েছিল। 
উক্ত ভাষাগুলির মধ হিক্রই তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল সর্বাধিক, এবং জীবনের 
শেষ পর্ধেও হিক্রর চর্চা তিনি অঙ্কুর রেখেছিলেন। তাঁর অস্তরঙ্গ বন্ধু এবং 

ইংলগুগমনে একই জাহাজে সহযাত্রী জে. সি. সাদারল্যাণ্ডের শ্মৃতিকথা থেকে 
জান! যায় রামমোহন জাহাজে দিনের অধিকাংশ সময় সংস্কৃত এবং হিক্র গ্রস্থাদি 

পাঠ করে কাটাতেন।** সমসাময়িক স্থত্রে শোন] যায়, জনৈক স্থপত্িত ইছ্দী 

শিক্ষকের নিকট ছয় মাসের মধ্যে তিনি হিক্রভাষ! আয়ত্ব করেন।8*ক 

হিক্রতে অধিকার অর্জন তাঁর পঙ্গে অপেক্ষা সহ হয়েছিল, কেনন! 
তিনি ছিলেন আরবীতে বুৎপন্ন এবং লেমিটিক গোত্ভুক্ত এই ছুই 
ভাষার পরম্পর-সদ্ন্ধ অতি নিকট। 9০090 4১181 গ্রন্থে একস্বলে 
ভাষাঘয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর অন্তর্ি সহকারে তিনি আরবীকে 
বলেছেন ৭:69106 [76:61 18৬ 178] 402681১ গ্রন্থটি পাঠ করলে 

দেখ! যায় জন পীর্কহাস্টের হিক্র অভিধান**ক ছিল তাঁর নিতাসহচর | 
উদ্লিখিত অন্বান্ত ভাষাগুলিতে তাঁর দখন ছিল অপেক্ষাকৃত লীমিত, ধগুলিতে 

২৩৭ 



লেখ! ইহুদী ও খ্রী্ধর্মহয়ের প্রাচীন শাীয় গ্রন্থ এবং টীকাভায পাঠ করবার 
পক্ষে উপযোগী । ১৮৯৮ শ্রীষ্টাকে কলিকাঁতার 16 [1065 পত্রিকার 

সম্পাদক ম. দা*কোস্তা রামমোহনের জীবনীর যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন 
জন্যায়ী রামমোহনের লাটিন শিক্ষক ছিলেন শ্রিচাড, (70080) নামক 
জনৈক ইংরেজ স্কুলশিক্ষক ।"*খ দুর্ভাগ্যবশত তার গ্রীক-শিক্ষকের না 
জানা যাঁয় না। বাইবেলের প্রাচীন ভাগ (010 65907600) মূল 

হিক্রতে তিনি হুচ্ছদো পাঠ করেছিলেন । এবং সেই সঙ্গে পূর্ব যুগে 

'সেগ্চায়াজাত্ত, (3898881)1) নামক এই গ্রন্থের গ্রীকে যে অনুবাদ হয়েছিল 
গ্রীক ভাষার মাধামে তার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। বাইবেলের নবীনভাগ 

€ ৫৬ ন6808776100 ) তিনি মুল গ্রীকে অধায়ন করেছেন। তার বাবহৃত 

বাইবেলের ইংরেজি সংস্করণ প্রধানত ছুটি রাজা প্রথম জেমসের রাজত্বে 
প্রকাশিত প্রামাণিক ইংরেজি অনুবাদ (44000011560 ৬6:51017), এবং 

ইংরেজ ইউনিটারিয়ান সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক বেভা: টমাস বেল্শাম সম্পাদিত 
[100:0560 ৬651010 01 006 ও 1 6980160 (১৮০৮)।| ইহুদী 

স্থৃতিশান্্র “তালমুদ* (1510700) রামমোহন ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন 
বলে মনে হয়। হিলেল (311161), ওন্কেলস্ (02166108), জোনাথন 
(00800) প্রভৃতি প্রা্ীন ইহুদী শান্তব্যাখ্যতা ও শান্ত্ান্বাদক-( শাস্ত্রের 

“তুম নামক অংশের প্রণেতা! )গণের মূল রচনার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
ছিল এবং সে-সব আকরপ্রস্থ থেকে তাকে বাঁর বার উদ্ধৃতি দিতে দেখি। এই 

স্ত্রে জোনাথন প্রণীত “তুম” (1:18970)-এর সপ্তদশ শতাবীতে প্রকাঁশিত যে 
দুর্গভ সংস্করণটি তিনি ব্যবহার করেছেন তা হল [17611818000 06007780991 

006 021£1)8] 13600651620 608061 ছা100 006 960881)0 

5180 810 4১:8010 0:217518010705 ৪2০1) 8000100179217160 10) ৪ 

[9019 17060160002) (09011506005 01001583 [05 ০:0৫0 15077001) 

1656)।*শ এই ভাবে নিজের প্রয়োজনমত গ্রতিক্ষেত্রে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে 

'তিনি ইহুদী এবং স্ত্রীষ্টায় শান্ত পাঠ করেছেন; 456০0120 409621 ও 71091 

/5021" গ্রন্থয়ে-এর অসংখা নিদর্শন ছড়ানো আছে।”' শ্রীষ্টণর্মনংঘের 

এঁতিহাদিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কেও তাঁর জান ছিল যথেষ্ট অগ্রসর, এবং এই বিষয়ে 
যে গ্রন্থখানির তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন সেটি হল মোশেইম রচিত 
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ঢ:০০1681880091 1719001518৮ এই প্রসঙ্গে না হলেও ডঃ টাইটুলারের সঙ্গে 

্রষটধর্ম সংক্রান্ত আর এক বিতর্কে (১৮২৩) তকে বাহঙ্গচ্ছলে গিবনের [0601176, 
৪030 [791] ০0£ (6 [00191) 700016-এর উল্লেখ করতে দেখা যাঁয়।৫৮ক 

্রস্থথানি তার অধীত ছিল এবং গিবনকৃত শ্রীষ্টধর্মের এঁতিহাসিক ভূমিকার 
লমালোচন! এক্ষেত্রেও তীর দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিকে প্রভাবিত করেছিল, একথা! 

সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া! বাইবেলের একালের যে সকল 
টাকাকার ও ব্যাখযাতার উল্লেখ তিনি করেছেন তাদের মধ্যে আছেন বিশপ 
যিডলটন যার [0০0০0176০06 006 01661 £10616 ৪229110 0০ 

006 02106150800 11108080077 01 006 আজ 165310617% 

(গ্রকাশ, লগ্ন, ১৮৮) তিনি ভাল করেই পড়েছিলেন)** গ্রীস্বাথ 
(311650801);* মিথায়েলিস (11101186115) ;*১ নিউকোম তেজ 

০0206) ;*২ ব্রাউন (:0%70) ; ৩ জোন্স (]01565)7৪ জন লক (001 

[,0016)7*+ সার্ল (56116) এবং তাঁর গ্রন্থ 01:86 9০011091196 3৫৬ 

প্রিঘকস্ (9:11620%) ও তওপ্রণীত গ্রন্থ 10018060000” ;৭+ লিগুসে 

(11056) ও ততগ্রণীত গ্রন্থ 96৫06] 10০ 006 001065 ; ৫৮ ডঃ 

কাম্পবেল (08002611) ও ততকুত 'গসপেল'চতুষ্টয়ের অনুবাদ 7৮ 
সলোমন হার্শেল (9০0102207, 1711:9013611) ও তংসম্পাদিত ইহুদী প্রার্থনাপুস্তক 

( হিক্র ) এবং জান্রিন্স (08025) বার্নেট (88:06) ও জোসেফ ]0813)- 

কত তার ইংরেজি অন্থ্বাদ ;** ডভডিজ (10০90118০" ;১১ হুইটবি (ড/1৮- 

5) ৬২ প্লিউসনের (9০1168506) ও তৎকত [51০00 00) 0১৪ [6 

[88000622;৬৩ ডঃ ওয়েন (060) 7; রাফেলিউস (280161108) 3৬৫ 

এবং জেম্স মাকৃনাইট (12163 11801071800 1৬5 

এই সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা থেকে ইহ্দী ও খ্রীত্ীয় ধর্মশান্র এবং তৎসক্রান্ত গ্রাচীন 
ও নবীন সাহিতোর ক্ষেত্রে রামমোহনের অধায়নের বিষয় ও পরিধি সম্পর্কে 

খানিকটা ধারণা করা যাঁয়। বামমোহনের যুগ ও পরিবেশ বিবেচনা করলে 
এতে বিন্মিত না হয়ে উপায় নেই। প্রচলিত শ্রীষ্টধর্মের ভ্রিতত্ববাদ (0101505- 

0180) তথা যীশুর ঈশ্বরত্ব (৫8105), বর্বমানবের পাপের জন্য যীস্তর 

প্রায়শ্চিতানুষ্ঠান (80061362)) যীন্ত সম্পািত তথাকথিত অলৌকিক ক্রিয়া- 

কলাপ (05180168), প্রমুখ মত ও বিশ্বাঘ তিনি অনায়াসে শাসীয় প্রমাণ দিয়ে 
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খণ্ডন করেছেন। ইহুদী শান, ওল্ড, টেস্টামেণ্ট থেকে ড; মার্সম্যান কর্তৃক 
ত্রিতত্ববাদ নিষাশন করবার প্রচেষ্টাকে 98০07 429৪1 গ্রন্থে নিরাঁকরণ 

করতে তাঁকে মোটেই বেগ পেতে হয় নি।৬* “নিউ টেস্টামেপ্ট' বিষয়ক 

আলোচনা গ্রসঙ্কে 9০০০7)৫ 40962] ও ৮108] 40681 গ্রন্থছয়ে গভীর 

শানজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে পঙংক্তি বিচারের মাধামে 
অর্থসঙ্গতি স্থাপনের (00150011081 636£8518) আশ্চর্য ক্ষমতা । [006061)- 

0816 8130 101-001740101015 পত্রিকার সম্পাদক ( ১৮৯০-৯২ ) রেভাঃ 

এফ. রবার্ট সেভ হিনি শ্রীমতী কলেটকৃত অসপূরণ রামমোহন-লীবনী স্পরণ 
করেছেন, এ.সম্পর্কে মন্তবা করতে গিয়ে বলেন, “016 [060008 0 8%১0%- 
0017) 02 06121100212 10016 10700617]) 0081) 00056 0: 1015 

0০101180191) 001901861,.,,,.006 ৪200102110091)06 ড13101) 106 51008 

10) 116016০8170 01661 8170 100 23009106015 1165 016 

19 ৫01)5106211118 101১ 210060606105 110061685 01081) 00815611003 1৮৮ 

সাম্প্রতিক একজন আযামেরিকাঁন গবেষকেরু সমালোচনাতেও প্রায় একই স্থুর 
শোন] যায় 2:16 এ৪৪ [81001010138 1056 0৫ 10101108]1 ০1008] 

[017010163) [80061 11) 80%81)06 ০0৫ 0019 0006 8180. 01715712110 

006 ০0107062010) আ10101) 106 ০8 11517)6) 1010 0:03£1008. 16০18 

056 04 1800221 (60100100600 1715 ০0111» রামমোহনের খ্রীহীয় 

শান্ত্রের পঙক্তিবিচার ও অর্থসঙ্গতি নির্ণয়পদ্ধতির সঙ্গে ইংলগ্ড ও আমেরিকার 

সমকালীন একতন্ববা্দী (01105:187) গ্রহীয় সশ্রদাযতুক্ত পত্ডিতদের গবেষণা- 
পদ্ধতির কিছু সাদৃশ্ত আছে। এট| আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেননা ১৮১৮ লাল 
থেকে ইংলগ্ডের ও ১৮২১ থেকে আমেরিকার ইউনিটারিয়ান সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
তীর যোগ্ত্র স্থাপিত হয়েছিল |" 

কলিকাতা এসিয়াটিক মোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত যে তিনজন 
প্রাচ্তববিদের কীত্তির প্রতি রামমোহন বিশেষ শ্রদ্ধ। পোষণ করতেন তাঁর! হলেন 
সার উইলিয়ম জোন্দ্, হেন্রী টমাস কোলক্রক ও হোরেল হেম্যান উইলদন। 
এদের মধো জোন্স.কে ব্যক্তিগতভাবে জানবার স্থযোগ তার হয়নি ধরে নেওয়! 

চলে, কেননা তিনি জীবনে স্বপ্রতিষিত হবার পূর্বেই ১৭৯৪ খানে জোন্দের মৃত্য 
হয়। নিজ রচনার কয়েক স্থলে তিনি জোন্দের গবেষণার সাহায্য নিয়েছেন। 
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১৮২৭ খ্রীষ্টান প্রকাশিত /& 11:81785092 200 87118) ০৫ 2 5019000 

506 1809108008 006 10151706 01906 পুষ্তিকার উপনংহারে তিনি 

জোক্স, কৃত গায়ত্রীমন্ত্র ইংরেজি অন্বাদটি যথেষ্ট প্রশংসা সহকারে সম্পূর্ণ 
উদ্ধত করেছেন ও এই স্থত্রে জোন্দের পাণ্ডিত্য ও মনীষার গ্রতি অকুঃ শ্রদ্ধা 
নিবেদন করেছেন ।*১ [8885 0106 [161)5 01 006 [310003 ০৬6 

0065071010৫ ৪০০01017800 006 159৬ 0 3210681 (প্রকাশিত 

১৮৩০) গ্রন্থে তিনি জোন্সরুত মন্গসংহিতাঁর ইংরেজি অন্থবাদ গ্রয়োজনমত 

বাবহার করেছেন এবং ভূমিকায় এই অঙন্থ্বাদের নিকট কৃতজ্ঞতার সহিত 

খণ স্বীকার কঝেছেন। ১৮৩১ সালে ইংলগ্ডে প্রকাশিত সতীদাহবিরোধী 
পুস্তিকা 90708 1২600811511 17701580101) 0 006 [69010001 

793860 05 016 90%€:171061)0 06 361)581 11 1829 80011910176 016 

[9806০6 0£ 60816 980119065 11) [11019 গ্রন্থের ষষ্ট, সপ্তম, নবম ও 

দশম অন্ুচ্ছেদেও জোম্সের উক্ত অনুবাদ ও তৎসংক্রান্ত মন্তব্য শ্রদ্ধার সহিত 
উদ্ধৃত।*ং অপিচ লক্ষণীয় পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির গ্রন্থের উত্তরে প্রত্ 
সাক্ষোর ভূমিকাস্বরপ লিখিত 7016110010815 [00008110--31161 96001 

০ 06 /১1)016176 &1)0 70006117 7300150281165 8190 1715001 0 [17012 

(১৮৩২ ) অংশে তিনি জোন্দ্লত মনত, দ্বিতীয় অধায়ের ২২ সংখ্যক গ্লোকের 
অন্গবাদ কুল্ন'কভট্রের টীকাঁর সাহায্যে সংশোধন করতে দ্বিধা করেন নি। 

শ্নোকটি এই : 
আসমূদরাত্ বৈ পূর্বাদাসমৃদ্রাত্, পশ্চিমাৎ। 
ত়োরেবাস্তরং গির্যযোরার্যাবর্তং বিছ্বুধাঃ | 

এক্ষেত্রে জোন্সের ইংরেজি অন্তবাদঃ “4৪ 287 ৪5 016 62961) 2130 8৪ 

রি 05 006 500) 0০82)85, 9৫/6৫1) 0106 0 [00001009178 115 

1061)1001)60, ৩ 006 0206 আ12101) 006 আ156 159৮6 10210160 

£158581 1” বামমোহন লক্ষ্য করেছেন, এতে ্লোকার্থ পরিষ্কার হয়নি। 

টাকাকার কুন মূল শ্নৌকের “তযোরেবাস্তরং গিষ্্যোঠ অংশটিকে শ্ষ্ট করবার 
উদ্দেস্তে “এব "স্থলে “ি' প্রয়োগ করে ব্যাখ্যা করেছেন “হিমবদিম্ধায়োশ্চ 
যন্সধাম্। রামমোহন জোদ্সের সমালোচন! প্রসঙ্গে বলেছেন; [0 118 

0808180020৫ 0015 0885885 9% ৬/1111800 10765 05 01010078 
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£0 16160 00 005 00100061002, 10105 9005806565 0)6 ০99018- 

05৪00810180 1985 00015 0818918060 006 0855886--.- 3 

[60306760006 10853886 090016 16 7806 11011) 012111611169161 

তিনি হুয়ং যে সংশোধিত অন্বাদ দিয়েছেন ত| এই £ 1006 19105 15176 

88 097 25 006 6250000 200 85 181 85006 65011 0068103 ৪100 

১৪০০7, 006 01011091193 1050 00617001760 (311081958 200 

ড170178) 216 80৮71) 60 006 ডা156 5 076 18106 ০0 

/১1588106 1০ সন্দেহ নেই এই অন্থুবাদ অপেক্ষাকৃত মূলানুগ ও স্পষ্ট। এর 
থেকে প্রমাণ হয় গ্রাচীন গ্রস্থপাঠে রামমোহন অসাধারণ হৃচ্মর্শী, এবং 

পাশ্চাত্য গবেষণার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও তিনি তাঁর অন্ধ অনুসারী নন। 

ইংলগ্ডে অবস্থানকালে অভিনেত্রী ফ্যানি কেন্বলের সঙ্গে রামোহনের আলাপ ও 

অস্তরক্কতা জন্মেছিল এবং শ্রীমতী কেছ্বলকে ভারতীয় নাঁটারচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন- 
স্বরূপ তিনি উইলিয়ম জোন্স, কৃত কালিদাসের" 'অভিভঞানশকুস্তলম্'এর ইংরাজি 

অন্থবাদ উপহাঁর পাঠিয়েছিলেন; এর পূর্বে শ্রীমতী কেছ্বলের নিকট থেকে তিমি 
পেয়েছিলেন শেক্সপীয়রের “মার্চে অব ভেনিস'-শেক্সপীয়ারের নাটকাঁবলীর 
মধ্যে যা তখন পর্যন্ত রামমোহনের অপঠিত ছিল।"* প্রাচাবিষ্তাচর্গার ক্ষেত্রে 
জোন্সের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব সম্ভবত ইন্দো-ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত ভাষার 
এতিহামিক গুরুত্ব সমগ্র বিশ্বের লম্মুখে ঘোষণা। এ বিষয়ে তার উক্তি 
অবিশ্মরণীয় হয়ে আছে: ”[06 59150 [.9080886 আ 10806561096 108" 

81)00010, 15 018 আ00008100] ৪09০0016; 10012 06:66০0 00818 

006 0796, 00016 ০001005 0381) 076 17) 2120 00016 650015- 

6617 1661760 0081) 61006 560 06276 00 0000 ০ 0060 & 

80:07186. 89015) 000 115 00০ 1005 0৫ 56108 ৪150 10) 00৫ 01008 

০ €2]0108া 00৪) ০0010 00851015126 062 0:0৫0০8 09 

8০৫1017% ; 80 80:0196 1170660, 0190 1)0 01011010861 ০01810 691011)6 

00610 211 00166, 10000 06116517)6 00610 00 0856 80008 0008 

30106 002010018 30:06 11101) 06105809 120 10116 ৫51507171৭৫ 

জোনের এই ভাষণ সংস্কৃত ভাষার মাহাত্মা সম্পর্কে বিশ্বের পণ্ডিত সমাজকে 
সচেতন করে ও সংস্কৃত দাহিত্য ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাততবচর্চায় নূতন পথের 
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ইঙ্গিত দেয়। রাঁমমোহনের সংস্কৃতচর্চা অগ্রসর হয়েছিল দেশীয় ধারায়, যে পথ 
সম্পূর্ণ ভিন্ন) কিন্তু তবুও জোম্সের উক্তির গ্রেরণা তার অস্তরকে স্পর্শ করেছিল। 
এর প্রকাশ লক্ষ্য করা যাঁয় সংস্কৃত ভাষা সংক্রান্ত তার দুটি উত্তিতে। ডঃ 
টাইটুলারের সক্ষে বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলছেন ; “.*008105 00 006 

000658 01 ৬/1500100 ০1795650111  [01)119501)108] 218 ০0101083 

171708£6 0: 001. 0) আ1)101) 01906015163 018 2:00] 00061: 

70800105 আ1)0 681017060 65016255 8০161076190 01 20500806 10625 10- 

00 ৮07:016 092 12165886 0£ 09161800005.1%** অন্যত্র তিনি 

সংস্কৃতকে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন ; “০26 04 006 001650 ৪110 1808 

£8£018]15 1010180 187807£65 11) 06 ভা0110 1৮** সংস্কৃত সম্পর্কে 

সমগ্র বিশ্বের পটভূমিতে এই আত্মমচেতন মনোভাব সেদিন কোনও দেশীয় 

পত্ডিতে মন্ভব ছিল না। এ দৃষ্টি আধুনিক, -এটি জ্ঞানরাজো সঞ্চারিত 
করেছিলেন একদল পাশ্চাত্য জিজ্ঞানব, উইলিয়ম জোন্স ধাদের অগ্রণী। 

কোলক্রকের সঙ্গে রামমোহনের বাক্তিগত পরিচয় ছিল এবং তীদেখ 

যোগাযোগ ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজের মাধ্যমে উনবিংশ শতাবীর প্রথম দশকেই 
স্থাপিত হয়েছিল, এমন অনুমানের পক্ষে যুক্তি আছে মে কথ৷ পূর্বেই বলেছি। 
এই সম্পর্ক রামমোহন আমৃতা বজায় রেখেছিলেন। সে-যুগে ভারত- 

গবেষকগণের মধ্যে কোলক্রককে নির্ধিবাদে শ্রেষ্ঠ বল! যায়। এই ক্ষেত্রে 
তাঁর পাণ্ডিত্য কেবল যে সর্বতোমূধী তা নয়, অধিকস্ত তাঁর বনবিস্তীর্ণ 

গবেষণা প্রায় সর্বন্ত্র রোমা্টিক কল্পনামুক্ত এক বস্তুনিষ্ঠ, যুকতিনির্ভর, বিচারশীল 
মনের স্পর্শে স্ধীবিত ও সমৃদ্ধ। এই কারণে প্রথম যুগের ইউরোগীয় 
গ্রাচাতত্ববিদ্গণের মধ্যে তাকেই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ভারত-গবেষণার ভিত্বি- 
ভূমিনির্মাতা গণ্য করা যায়। ১৮০৫ শ্রীষ্টান্ে 'এসিয়াটিক রিসার্চেস্' পত্রিকায় 
প্রকাশিত “বেদ' সম্পর্কে তীঁর হ্প্রসিদ্ধ নিবন্ধ উত্তরকালের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 

বৈদিক গবেষণাঁর পধিকৃত।"* কিন্তু কোলিক্রকের গবেষণার সিংহভাগের 
বিষয়বস্ত বেদোত্বর ক্ল্যামিক্যাল যুগের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্র বিভিন্ন ক্ষেত্র। 

দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, বাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে তার তত্বাহ- 

সন্ধান ও কৃতকর্মের মাহাত্যাকে যথার্থ স্বীকৃতি দিয়েও একথা বলতে হবে 
ঘে হিন্দু শ্মতিশাস্বিষয়ক গবেষণাতেই কোলক্রকের পাত্ডিত্য ও গ্রতি্তা 
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সভ্ভবত তুঙ্গ শ্র্শ করেছিল। উইলিয়ম জোন্দের অনুরোধে বিভিন্ন পর্ডিতের 
সহায়তায় পত্তিতগ্রবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সংকলিত হি্গ স্কৃতিশাস্ত্রের “বিবাদ- 
ঙগার্দব' শীর্ষক বিরাট সংস্কৃত নিব্বগ্রন্থের 4১ [01859 0£ 71700 [8 
01) 00008058104 900065310158 ভ10) ৪ 00101060815 09 

18288171190) 82100508100108181 নামক চার খণ্ডে সম্পূর্ণ ইংরেজি অনুবাদ 

(১৭৯৮) এ ক্ষেত্রে তীর প্রথম উল্লেখযোগ্য কীতি। ১৮১৭ খ্রীষ্টাঝে তিনি 
প্রকাশ করেন জীমুতবাহন কৃত হুবিখ্যাত দায়ভাগ গ্রন্থের ও বিজ্ঞানেশ্বর 

কত যাজ্জবন্যন্থতির ন্ুপ্রসিদধ মিতাক্ষরা টাকার “দায় অংশের ইংরেজি 
অন্ুবাঁদ। বন্তত কোলক্রকের এই সটাক ও সমস্তব্য স্থনিপুণ অন্ুবাদগুলি 

হিনু ব্যবহারশান্কে আধুনিককালে হ্বমর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে এতদৃর সাহায্য 
করেছে যে ম্যাক্সমযালের তাঁকে 1581819007 ০ 17019 আখ্যা দিয়েছেন ।+৯ 

১৮*৭ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা এমিয়াটিক সোসাইটির মভাপতি 
ছিলেন; ইংলগ প্রত্যাগমনের পর নিজের চেষ্টায় ও সমমর্মী বন্ুবর্গের 
সহযোগিতায় ১৮২৩ খ্রীষ্টাকে সেখানে স্থাপন করেন 1২081 481800 

১০০1৪ ০0৫ 31626 81191) 800. 1161800 যা ক্রমশ হয়ে দীড়ায় 

ইংলগ্ড প্রাচাবিষ্থাচ্চার তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। মৃত্যাকাল (১৮৩৭) 
পর্ধস্ত কোলক্রক এই সংস্থার 1046০00 বা অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

সমসাময়িক পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিদ্গণের মধে কোলক্রকের প্রতিই রাঁমমোহনের 
শ্রদ্ধা ছিল সর্বাধিক এবং ভিন্ন ক্ষেত্রে কোলক্রকের গবেষণাঁসমূহের মধ্য 

তার হিন্দু স্থতিশান্রবিষয়ক কাজকেই তিনি সর্বোৎকৃষ্ট মনে করতেন। তার 
নিজন্ব হিন্দু আইনসংক্রাস্ত £:5825 07) 006 21800 ০£ 006 31000005 

0৫ £00650:591 6100৫ 8০৫0:0106 00 006 179 0 980881 

(১৮৩০) ও ইংলণ্ডে গ্রকাশিত 50226 16108115810. ড120108001) ০৫ 

06 765010000 088580 5 006 005 6:1/)600 01 80881 10 

1829 80011817176 006 0180066 0৫ 76100816 980115068 11) 17018 

(১৮৩১) শীর্ষক গ্রন্থ ছু'খানিতে তিনি যত্বহকারে কোলক্রকের দায়ভাগ 

ও মিতাক্ষরার ইংরেজি অঙ্্বাদ ব্যবহার কবেছেন-_ যদিও কুত্রাপি সংস্কৃত- 
মূলকে অবজ্ঞা করেন নি। কিন্তু এখানেও লক্ষণীয় প্রথম গ্রস্থখানির 
পরিপিষ্টে তিনি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালস্বার ও রাঁধামোহন বিস্তাবাচম্পতির ছুটি টাকার 
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লাহায্য নিয়ে কোলক্রককত দায়ভাগের অন্থবাদে ব্যক্ত অঙ্্বাঁদকের একটি 
সিদ্ধান্তের বিক্ুদ্ধ সমালোচন! করেছেন।** কোলব্রকের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা 
সত্বেও তিনি সর্বত্র অন্ধভাবে তার অন্বাদের উপর নির্ভরশীল নন। কোলক্রকের 

প্রতি রামমোহনকে প্রকাশ্টে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখ! যায় লগ্নে 
রয়্যাল এসিয়াটিক সোপছিটির দশম বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে । ১১ মে 
১৮৩৩ অগ্কষ্ঠিত এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকবার স্থযোগ তার হয়েছিল। 

এদিন উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধাক্ষ কোলক্রককে ধন্তবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাবটি 
তিপিই উত্থাপন করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গে 
সে.অধিবেশনের বিবরণে যা পাওয়া যায় তা এই; 16 [208 [২8 

0301001) 130 11) 11810 00 7:00056 016 0০6 0£ (08100 00 

চছাগগে 1] 000089 00169:9016 5501, 018060০1006 5০0০160, 

৪910 076 102 00010 1500 ৪110 1)1105616 000 80 10900 

90901761015 10181) 0010102 0£ 17, 00160100865 21010152100 

01182180661; 006 001610011)0660 585, 0780 102 10656] 1006. 819 

021901) ড/1)0 5000 10181061117 1015 630008001) 0021 086 

৮21168016 £6701600818, 16 1880 10176 0261) 056 0010101) 01 

162760 77171008) 06 1218 9036560) 0020 10 ভ৪3 11009881916 

101 51010088178 00 ৪0001:6৪ 10:0600170 800 8০০01806 101016086 

0 006 9817810010 181089886 210 10 ৫৪ 101. 00160100868 

08175190015 01076 10220772620 006 118205720, 006 জে 

10080 83681060 00100)61)081165 01) 12117001870 11010611- 

01706, ডা1)101) 2180 00195107060 1010) 016 06 ০0008152170 

0056৫ 00 10111 0386 10 85 00581016001 29001068185 10 

80001:6 & 101016086 0 981)50110 6008119 00100161)610915 

810 001606 1) 0080 08 05061780568 01 103019...,.7006 1818 

161081150, 1019 [0016:0015)] 01105 জা1]] 1156 86 1010 2000 

06 11] 16256 00120 1000 21160808000 0100 111 1950 001 

8865 1১ কোলক্রকের প্রতিভার যে মূল্যায়ন রামমোহন এখানে করেছেন, 

ভার যাথার্ধ্য আজ গ্রায় দেড়শ বছর পরেও কেউ অস্বীকার করবেন ন]। 
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এই হৃত্রে আব একটি তথ্য উদঘাটিত হচ্ছে। ১৮৩৩ ্রষ্টাবের ১১ 

মে তারিখে রামমোহন লগুনে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির দশম বার্ধিক 
অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের লান্যরপে, কেন না একমাত্র 

একজন সাশ্যই অধিবেশনে কোনও প্রস্তাব তুলবার অধিকারী । হূত্রটি 

অবলম্বন করে বর্তমান লেখক লঙনস্থ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির দফ তবে 
অনুসন্ধান করেন, কোন সময় থেকে রামমোহন এই সারষত সংস্থার সভা 

মনোনীত হন। প্রশ্নের উত্তরে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির কতৃপক্ষ তাকে 
জানিয়েছেন, রামমোহন ১৮২৪ সাল থেকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন। এই 
প্রসঙ্গে দোসাইটির মহকাবী সম্পাদক! শ্রীমতী জিল ডেভিম ১৭ মে, ১৯৭৪ 

তারিখে বর্তমান লেখককে যে পত্র লেখেন তার কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত 

হল: “2০ 0608006 ৪ 1701-:85106106 10610096101 0১০ 9০0০160 

18 1824 ৪190 001)01)0160 23 5001) 01150] 16830. [15 1832 2100 

1833, 106 19 11960 85 ৪ 1006101061, 001301001086615 ] ৫8111500 9194 

06 00600065115 00] 1831 3) [ 85801206 0086 ৪5 196 ০৪00৫ 00 
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ইংলগ্ডে রফ্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর বৎসর থেকেই 

(১৮২৪) রাঁমমোহনকে তার বিদেশী (707-168167)0) সাস্য শ্রেদীভুজ 

কর! হয়। ইংলণ্ডে উপনীত হবার পর তিনি শ্বভাবত মাধারণ স্দশ্যরূপে 

গৃহীত হয়েছিলেন। স্থতরাং ১৮২৪ থেকে ১৮৩৩ পর্যস্ত বামমোহনকে আমরা 

রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির সাস্যরপে দেখতে পাচ্ছি। রামমোহনের 
পাণ্তিত্য ও মনীষার প্রতি কোলক্রক ও ইংলণ্ডে এসিয়াটিক সোসাইটি 
প্রতিষ্ঠায় তার মহযোগিবর্গের অকুঞ শ্রদ্ধাই তাদের এই ভারতীয় মনীষীকে 
মভ্যপদ্দে বরণ করে নিতে প্রণোদিত করেছিল সন্দেহ নেই। এর কিছু 
পরোক্ষ প্রমাণও আছে, যথাস্থানে তা উপস্থিত করা হবে। যতদুর জানা 
যায় রামমোহনই প্রথম ভারতবাপী যিনি এই সম্মান লাভ করেন।*২ 

প্রসঙ্গত বলে রাখ! উচিত শ্রীমতী ডেভিসের পত্রান্দারে সোসাইটির ১৮৩১ 
সালের সভ্যতালিক খুঁজে ন1 পাওয়া গেলেও রামমোহন যে সে-বছরেও 

উক্ত সংস্থার সভ্যপদে ছিলেন তার পরোক্ষ প্রমাগ পাওয়া যাচ্ছে লগ্ডমে 
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চার্নম উইবিয়ম উইনকে লিখিত তার ১৬ এপ্রিল, ১৮৩২ তারিখের পত্ত 
থেকে যেখানে রামমোহন উল্লেখ করেছেন, বিগত বৎসরে (১৮৩১) অনুষ্ঠিত 

রয়যালি এসিয়াটিক সোসাইটির ভোজসভায় তিনি প্রথম 'মিঃ উইনের সঙ্গে 
পরিচিত হন ।** 

সমকালীন পাশ্চাত্য পত্ডিতগণের মধ্যে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির 

সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অপর ধার সঙ্গে রামমোহনের এক কালে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 

দ্বাপিত হয়েছিল তিনি ছোরেম হেম্যান উইলসন। ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
চিকিৎক হয়ে প্রথম উইলসন ভারতে আমেন ১৮০৮ খ্রষ্টাব্বে এবং উত্তর 
কালে কলিকাতা মিণ্টের “ডেপুটি এসে-মান্টার' পদ লাভ করেন। দীর্ঘ 
চব্বিশ বৎমর ভাবতে বাঁ করে উইলসন পূর্বন্থরী উইলকিল্পস,জোনস্, কোলক্রক 

প্রভৃতির আদর্শে অন্ুগ্রাণিত হয়ে সংস্কৃত শিক্ষা করেন ও ক্রমশ সংস্কৃত লাহিত্যের 

নান! শাখায় স্বকীয় গবেষণ! দ্বারা ভারততত্বজ্ঞরূপে স্বপ্রতিষ্ঠিত হন। দীর্ঘকাল 
তিনি এসিয়াটিক মোমাইটির সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৩২ সালে 

তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিষ্ালয়ে সংস্কৃতের প্রথম বোডেন অধ্যাপক নিযুক্ত হন 
এবং ১৮৩৬এ ইত্িয়া অফিসের গ্রস্থাগারিকপদে যোগ দেন। ইংলণ্ডে 

রয্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল (১৮২৩) থেকেই উইলসন 
তার মভ্ায ছিলেন ও ১৮৩৭ গ্রীষ্টাব্ে কোলব্রকের মৃত্যুর পর তিনি এ 

মংস্থার [31600 বা অধাক্ষ মনোনীত হয়েছিলেন। কলিকাতায় সরকারী 
মহলে শিক্ষাবিদ্রূপেও উইলমনের প্রতিষ্ঠা ছিল। ১৮২৩ সালে স্থাপিত 
036152:2] (00200016666 ০0৫ 109116 [7500০06০-এর তিনি ছিলেন 

সম্পাদক এবং এই শ্ৃত্রে হিনু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের পরিচালন ব্যাপারেও 

তাঁর যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল। উইলমনের গবেষণা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের 

বৈদিক ও বেদৌত্বর ক্লাসিক্যাল- ছুটি পর্বেই জশ্প্রসারিত, যদিও একথা 
্বীকার্ধ ক্লাদিকাল পর্বের প্রতি তার আসক্তি ও প্রবণত| ছিল সমধিক। 
তিনি সংস্কৃত কাব্যনাটকের রীতিসঙ্গত আলোচনা! করেন, পুরাণসাহিত্যের 

অস্থ্বাদে ( বিষুগুরাণ ) ও বিশ্লেষণে ( বিষ, অগ্রি, বায়ু, ব্রহ্মবৈবর্ত বদ্ধ ও পদ্য 
পুরাণগুলির ) মনোযোগী হন কহুননক্কত 'রাজতরঙ্িপী' অবলম্বন করে কাশ্মীরের 
ইতিহাস বর্ণনা করেন, কোনও কোনও হিন্দু দর্শনপরস্থানের অহ্বাদ ও হিন্দ 
ধর্মসশ্দায়গুলিয় বিবরণ সংগ্রহ কবেন এবং ভারতীয় ক্ষোদিত লিপি ও 
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মূদ্রারও চর্চা বরেন। বৈদিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান কাজ সায়নের 

ভান্য অবলম্বনে তিন খণ্ডে খখেদসংহিতীর ইংরেজি অন্্বাদ। উইলসনের 
সংস্কৃতবিষ্ভায় কোলক্রকের গভীরতা ও বিচারশীলতা৷ না থাকলেও ব্যাপকতা 

ও বৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল। অন্ুলীলনের অপরাপর ক্ষেত্রের মধ্যে গ্রাচীন ভারতীয় 

ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে উইলসনের আগ্রহ উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয় দশকে তাকে 

রামমোহনের ঘনিষ্ট করে তুলেছিল। 
১৮১৯ খ্রীষটাৰধে উইলসনের বিখ্যাত ক্কীস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের প্রথম 

সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শান্ত্রালোচন! ও শান্্াস্থবাদের কাজে রামমোহন এই 

অভিধানখানি ব্যবহার করে যথেষ্ট উপক্কৃত হয়েছিলেন। একথা তিনি শ্রদ্ধার 

সহিত শ্বীকার করেছেন, ঈশোপনিষদের ইংরেজি অঙ্্বাদের ভূমিকায়, হিন্দু 

উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত তীর ইংরেজি গ্রন্থের পরিশিষ্টে এবং ২৯ সেপ টেম্বর 

১৮১৯ ভাঁরিখে উইলমনকে লিখিত এক পত্রে ৮৫ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের 

নানা শাখার মধ্যে রামমোহনের সর্বপ্রধান আলোচ্যবস্ত ছিল ত্রাঙ্মণা দর্শন, 

বিশেষত ব্োস্তশাস্ের গ্রস্থানত্রয়-উপনিষদ্ গীতা ও বদ্সত্র। .তৃতীয় অধ্যায়ে 

সবিস্তারে দেখানো! হয়েছে, জোন্দ, কোলক্রক ও কেরীর ছু'একটি বিচ্ছিন্ন 

্রচেষ্টা বাদ দিলে স্থচিস্তিত ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে উপনিষদের আলোচনায় তিনি 

আধুনিক কালে সমগ্র বিশ্বে অগ্রগামী_-এবং ব্বনত্রচ্গায় তো তার কালে 

অধিতীয়। তাই সঙ্গত কারণ্ই পাশ্চাত্য পত্ডিতমগ্ডলী রামমোহনকে বেদাত্ত- 

শানে তার সময়কার সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিতরূপে মেনে নিয়েছিলেন। উইলসনও 

এ বিষয়ে ব্যতিক্রম নন। তাঁর সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের ভূমিকায় অদ্বৈত- 

দর্শনের শ্রেষ্ট প্রবক্তা শংকরাচার্ধের কালনির্নয় প্রসঙ্গে তাঁকে ছু বার রামমোহনের 

নিকট খণ হ্বীকার করতে দেখা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে তিনি বলছেন: 1)1* 

পৃ'7101 (01013 0১৪16 সত ৪110ঘ ঢা) 2000 9 [1] 00 76819 আও 
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05700158" ।”* অন্তর শংকর কর্তৃক তথাকথিত বৌদ্ধ-নি্ধাতনের কাহিনী 

প্রসঙ্গে উইলসন এই বিষয়ে . নিজজ্ঞানের অগ্লীতা ও রামমোহনের পাণ্ডিতা 
স্বীকার করে বলছেন £ “4১109098810 006 00018 1021161 800100663 026 

01181 ০৫ 006:322277 0656000010 0০0 9810818 4£১017978 56 

11) 01018 0886 ৫ 19856 80006 168$01 €0 01307156108 80০0180 £ 

00009580001 স21)256 006 10110 01021850621: 06 006 161011061 
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11) 1715 071 %7110085... 1৮৯ এই উক্তিগুলিই প্রমাণ করছে শংকর প্রসঙ্গে 

রামমোহনের সিদ্ধান্তকে উইলসন কত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিছুকাল পূর্বে 

ইত্ডিয়া অফিসে রক্ষিত উইলনের কাগজপত্রে মধ্যে তাকে লেখা রামমোহনের 
ছু'থানি পঙ্ধ বর্তমান লেখকের আবিষ্কার করবার সৌভাগা হয়। আলোচ্য 
বিষয়ের উপর পত্রদ্ব় কিছু আলোকপাত করে। ৯ আগস্ট ১৮১৯ তারিখের 

পত্রে দেখা যাচ্ছে, রামমোহন উইলমনকে আশ্বাস দিচ্ছেন, শীস্ই শংকরাচার্ধের 
কাল সম্পর্কে নৃতন উপাদানের সাহায্যে উইলসনের সন্দেহভঞ্জন করডে 
পারধেন বলে তিনি মনে করছেন। উইলসনের অপর ছুই প্রশ্নের উত্তরে তিনি 
রক্ষহূত্র-শংকরভাস্তে ব্যব্ধত “জৈন? ও 'অর্থৎ শবদ্বয়ের উল্লেখ কোথায় আছে 

তার পত্রাংক ও পঙ্ক্তি নির্দেশ করে দিচ্ছেন । বল] বাছুলা শংকরভান্তের যে 

সংস্করণ নির্দিষ্ট হয়েছে সেটি রামমোহন কর্তৃক ১৮১৮ খ্র্টাকে কলিকাতা থেকে 
প্রকাশিত সর্বপ্রথম সংস্করণ। ২৯ সেপ্টে্ঘর ১৮১৯ তারিখে লিখিত ছিতীয় 
পত্রে শংকরাচার্ধের কালনিরয়ের প্রশ্নটির কিছু বিস্তারিত বিচার আছে। 

রামমোহন এখানে বলছেন গুরুপরম্পরার ভিত্তিতে বৎসর গণনাই এই মমস্া 
পূরণের একমাস নির্ভরযোগা উপায় $ শংকরাচার্ের সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্ধগণের 
পরম্পরার ঘে ছুটি ভালিক! মে-সময়ে তার হাতে ছিল-_তা পরম্পর-বিরোধী 
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সুতরাং নির্ভরের অযোগা ; কাশীতে তাঁর এক বন্ধুর সংগ্রহ থেকে তিনি বিশ্বাস- 

যোগ্য আচার্ধতালিকা উইলসনাকে শীঘ্বই আনিয়ে দেবেন এমন আশ্বামও তিনি 
দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগা, সাঞরুতিক কালে প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাসের কালক্রম বিচারের ক্ষেত্রে শান্ীয় আচার্ধপরম্পরা ও 
পৌরাণিক রাজপবম্পরার সাক্ষ্য অগ্লবিস্তর সাফল্যের লঙ্গে প্রয়োগ করেছেন 
এফ. ই, পাজিটার (80016017012 17180011081 71801000 [.02007 

1922 ), লীতানাঁথ প্রধান (01007201085 ০0 410016106 11019) 081000 

1924), ছেমচন্জর রায়চৌধুরী ( চ০0110081 [0190015 01/১001606 [0018 

186, 6৫. ০810065. 1923 ), অনস্ত স্দাশিব অল্টেকর ( 71:65106791 

4১001633) 48:00810 5606101) 01010 9689101) ০৫ 01১6 11501217 

[7180 05018:693, 7:0066011/£5, 08100068) 1939 000, 93-77 ) 

প্রমুখ কয়েকজন বিচারশীল পণ্তিত। আচার্য শংকরের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে 
বামমোহনকত তাঁর শিশ্কুপরম্পরার তুলনামূলক: যুকতিনিষ্ঠ বিচারে এই প্রণালী 
আভাপিত। এটুকুও মনে রাখতে হবে উইলসন রামমোহনের নিকট হতে 
প্রা নির্দেশ অনুসরণ করে শংকরের আবির্ভাবকাল স্থির করেছিলেন ৭৮৮- 

* গ্রীষ্টাৰ। এপর্যন্ত পণ্ডিতমহলে মোটামুটি এই সিদ্ধান্তই ম্বীকৃত। 
রা এই প্রপঙ্গে রামমোহনকে ম্বরণ করেছেন £ 06 1008 
01501081151)60 ৪01)01188 0 07696 30089 [ 93:810709800:28 ] 118 

17006170 83011080017 15 036 5616075060 98150818 /১01)0058 006 

$00011061 0৫68. 36০6 2101008 076 7117005 ডা10101) 15 6 08 1008 

20652161061 0256 1180 8. 160175061 00088101) 0 01900851176 006 

80001৮০৫600 20015076 06800 7 220 006 95001601089 0660 

81006 62081011760 27 21009. 7001)617 1598 8100 এ 11. 

11507 17৮ 

প্রাচ্যবিষ্তায় স্থপপ্ডিত মনীষীরূপে রাঁমমোহনের খ্যাতি সেকালে মাত্র 
ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ডেই লীমিত থাঁকেনি, ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও পৌছেছিল। 
তার কিছু সমকালীন সাক্ষা সৌভাগাক্রমে আমাদের সামনে আছে। পূর্বেই 
উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮১৬ খ্রীষ্টাৰে প্রকাশিত রামমোহনের 11808180028 ০0£ 

87) 20010200610 06 036 6৫৪1: ( “ব্দাস্তসার'এর ইংরেজি অন্বাদ ) 
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জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে ১৮১৭ সালে 4£১0008018 06৪ / 8৫৪0৫ নামে 

জেন! থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ।৮১ গ্রাচ্যশান্ত্রবিদ রূপে ইউরোপখণ্ডে 

রামমোহনের পরিচিতির এখানে সৃত্রপাঁত। ইংলণডে রয়্যাল এসিয়াটিক 

সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার এক বছর আগে (১৮২২) ফ্রান্সের রাজধানী 
পারিতে গ্রাচাবিষ্তান্থশীলনের অন্ূপ উদ্দেশ্টে স্থাপিত হয়েছিল “সোসিয়েতে 
আসিয়াতিক্ (9০০8%৪ 48180008)। এই সংস্থার সমকালীন কার্ধবিবরণে 
দেখা যায়, এর ৭ জুন ১৮২৪ তারিখের অধিবেশনে ইসলামশাস্ত্রবিদ্ বার দ্য 

সাসি ও লা কৌ দওত্যারভ রামমোহনকে সংস্থার সম্মানিত বিদেশী সদস্য 

(8890016 ০0269010811) মনোনীত করবার প্রস্তাব উখাপন 

করেছিলেন। প্রপ্তাবটি নিয়ে সভায় আলোচনা হবার পর রামমোহনের 
সাশ্বপদ লাভের যোগ্যতা আছে কি না এ বিষয়ে অস্থ্সন্ধানের জন্া তৎকালীন 
বিখ্যাত বৌদ্ধ শান্রবিদূ) 11700000001) ৪ 170015016 06 700001018706 

[10016 শীর্ষক গ্রন্থের লেখক, ভাগবত পুরাণের ফরামী অনুবাদক, বৈদিক ও 

জবথুশত্রীয় ভাষা সাহিত্যে পারঙ্গম উাব্যান বুন্ফ, ককেসাম অঞ্চলের ভূগোল, 

ভাষাতন্ব ও সভ্যতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, 'মাগজ। আসিয়াতিক্, পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা! 
লম্পাদক ও 4১8৪ ০181008১৮২৩ )-এর লেখক হাইনরিষ, জুলিমুস 

ক্লাপরোট ও ম. ল'যাজুয়ানে কর্তৃক গঠিত এক বিচারকমণ্ডলী ( ০0707158100 ) 
নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তা ৫ জুলাইএর অধিবেশনে বিচারকসমিতির পক্ষ 
থেকে ফ্লাপরোট এ বিষয়ে সমিতির অভিমত জ্ঞাপন করেন। সমিতি একবাক্যে 

রামমোহনকে “সোসিয়েতে আদিয়াঁতিক'-এর সম্মানিত সান্তপদ লাভের যোগ্য 

ঘোষণা! করেন এবং রামমোহনকে এ পদে মনোনীত কর! হয়। প্রতিষ্ঠানের 
মুখপত্র 'ভূর্নাল আসিয়াতিক'এর জুলাই ১৮২৪ সংখ্যায় সংবাদটি এইভাবে 
প্রকাশিত হয়েছিল : “বৈদেশিক সদস্যপদের জন্য প্রস্তাবিত পণ্ডিত বাঁমমোহন 
রায়ের বিষ্যাবস্তাবিষয়ক যোগ্যত। সম্পর্কে বিচারকমগ্ডলীর পক্ষে ম. ক্লাপরোট 

এক বিবরণ পেশ করেন। এঁ বিবরণে যে দিদ্ধাস্ত কর! হয়েছিল সেগুলি 
অধাক্ষলভার বিবেচনার জন্য উপস্থিত কর! হয় এবং রামমোহন বায়কে 

বৈদেশিক সাম্য উপাধিতে ভূষিত কর! হয় (11. 70801000 2 0700 

02136 000203185101) 1840 00. 7800010 ৪0:165 0065 11658168 ৫ 

78003৮ 88101001000 205 01836110690: ৫06 ৪8৪০০1০0268. 

৪৬ 



70092008100 1563 00101051017 06 06 18001 8076 800001863 & 

18 61196180012 ৫8 00188161) ৫৫16 006 ৫ 8890016 ৫0263000208 

85৮ ৫9০6:058 & [২8010001018 [৪51৯০ স্থতরাং দেখা যাচ্ছে ১৮২৪ 

সালটি রামমোহনের প্রাচ্যবিস্তাবিশারদ রূপে আন্তর্জাতিক স্বীককতিলাতের 
ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগা । এই বৎসর তিনি ইংলগ্ের রয়্যাল এসিয়াটিক 
মোমাইটির স্স্যশ্রেণীভুক্ত হন এবং ফ্রান্সের 'সোপিয়েতে আমিয়াতিক'এরও 
সম্মানিত বিদেশী সন্ত পদ. লাত করেন। কিন্তু ফ্রান্সে রামমোহনের এই 
সংব্ধনার ইতিহাস জানতে হলে আমাদের আরও পিছনে তাকাতে হবে। 

মে দেশে রামমোহনের পাত্ডিত্খযাতি বিস্তারের শুরু উনবিংশ শতকের 
দ্বিতীয় দশকের শেষভাগ থেকে। সর্বপ্রথম ১৮১৯ সালে পারির 'ক্রোণিক 

রেলিজিউজ' নামক সাময়িকপত্রে আবে গ্রেগোয়ার সংকলিত রামমোহনের 

জীবন, গ্রস্থাবলী ও সম্প্রদায় সংক্রান্ত এক দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।»*ক 
অত:পর “রেভ্যু জমিফ্লোপেদিক' শীর্ষক অপর এক ফরাসী সাময়িকপত্রের ১৮২ 
টানে প্রকাশিত সধম খণ্ডে রামমোহন রচিত আটখানি গ্রন্থ বিজ্ঞাপিত হতে 
দেখা যায়। তারপর দেখতে পাই 'জুর্নাল এমিয়াতিক্'এর আগস্ট ১৮২৩ সংখ্যায় 

রামমোহন রচিত একাদিক্রমে চোদ্দখানি গ্রন্থের এক তালিকা মুদ্রিত হয়েছে। 
এ পত্রিকার পরবর্তী অক্টোবর ১৮২৩ সংখ্যায় ম. ল'যাজুয়ানে 05850078 

90100610063 00151886506 21000001840 [২05 (রামমোহন বায় রচিত 

কতিপয় গ্রন্থের আলোচন] ) শীর্ষক এক বিস্তারিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।»**খ 

'মোসিয়েতে আসিয়াতিক'-এর দন্ত ম. লযাজয়ানের এই বুচন! রামমোহন সম্পর্কে 
ফরাসী প্রাচ্যতবজ্ঞ পণ্ডিতনমাঁজের কৌতুহল উদ্রিক্ত করে এবং তারা সে বিষয়ে 
যথারীতি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এরই ফলশ্রুতি তিন সমস্য বিশিষ্ট বিচারকমণ্ডলী 
গঠন ও বামমোহুনকে 'সোগিয়েতে আঙিয়াতিক্'এর সন্মানিত বিদেশী সত্য পদে 

মনোনিয়ন। ম. ল্যাভুয়ানের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ যখন রচিত হয় তখন পাশ্চাত্য 
জগতে চিন্তাশীল মনীধিবৃন্দ সবেমাত্র ভারতীয় দর্শন, বিশেষত উপনিষদ্- 
বেদাস্তের প্রতি আকুষ্ট হতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত উপনিষদ বা 

বশ্ষনুত্রের কোনও গ্রামাঁণিক সংস্করণ বা অন্বাঁদ ( জোন্স, কোলক্রক, কেবী 
বা ইউরোপখণ্ডে অথমার ফ্রাঙ্কণ১ গ্রভৃতির উপনিষদ অন্থবাদের ছু'একটি 
বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্ট! ছাড়!) পাশ্চাতা জগতে প্রচারিত হয়নি। ১৬৫৭ শ্রীষ্টাবে 
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সমাট সাজাহানের জোট্ঠ পুত্র দার] শুকোহ কিছু কিছু হিন্দু সন্ন্যামী ও পণ্ডিতের 
মহযোগিতায় “সর্র-উল-আকবর' বা “সিনুব-উল-আস্রাঁর নামে বাহারখানি 
উপনিষদের এক ফার্সী গগ্ঠান্্বাঁদ সংকলন করেন। উনবিংশ শতাবীর প্রারস্তে 

ফরাঁনী পর্ডিত ও সাধক আঁকাতিঙ্ ছ্যু পেরে এই ফার্সী সংস্করণের 'উপনেখত, 
(00980610780) শীর্ষক এক লাঁটিন অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন । 

ল্যাজুয়ানের প্রবন্ধ পাঠে মনে হয় রামমোহন বাঁয় কর্তৃক উপনিষদের সংস্করণ ও 

ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হবার পূর্বে ক্রটিপূর্ণ এই লাটিন সংস্করণখানিই 
ভারত-গ্িজ্ঞাস্থ ফরাসী স্ধীসমাজের প্রায় একমাজ্জ অবলম্বন ছিল। লেখক 
প্রায় গ্রতিপদে ছা পেরৌর অনুবাদের সঙ্গে রামমোহনের অন্থ্বাদের তুলনা 
করে চলেছেন। এই তুলনামূলক আলোচনা থেকে দেখা যায়, ত্রুটিপূর্ণ অন্থ্বাদ 
অবলম্বন করায় সমকালীন ফরাঁপী পণ্ডিতগণের উপনিষ? ও সাধারণ ভাবে 

ভারতীয় দর্শন সংক্রান্ত ধারণার মধো নান! ভুলভ্রান্তি ছিল। রামমোহনের 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুগভীর অন্তরূর্টি সম্পন্ন উপনিষদ অন্থুবাদ ও বেদাস্তদর্শনের 
আলোচনা! ভারতীয় অধ্যাত্মশান্ত্রের যথার্থ পরিচয় পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে 
উপস্থিত করে ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজের এই সব ভুলক্রটি সংশোধনে সহায়ক 

হয়েছিল এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাদের শ্রদ্ধা ও অন্ুসন্থিংসা জাগরিত করেছিল 
সন্দেহ নেই। শান্্ালোচনার অন্যতম আধুনিক পথিকুত্রূপেই তিনি ফরাসী 
বিদ্বংসমাজের ও বিঘৎসভার ম্বীকৃতি লাভ করেন। বাময়োহনের পাত্ডিত্য 
ও মনীষা সম্পর্কে ফরাসী বুধমণ্ডললীর যে লশ্রদ্ধ মনোভাব 'সোসিয়েতে 
আলিয়তিক'-এর সম্মানিত বিদেশী সান্তরূপে তার নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশিত, 

তার আর একটি সমকালীন পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে পূর্বোক্ত 'রেড্যু 
আসিক্লোপেদিক' পন্রের ডিসেম্বর ১৮৩২ সংখ্যায়) এখানে ম. পথিয়ে নামক 
এক পুরাততবিশারদ রাময়োহন্র [817818001) 01 98৮65] 000101091 

800138) 0898888 ৪1701162501 005 ড6৫5 &20 0৫ 80236 

00150:0%218181 10115 00 01810008101081 00৪০1045 ( প্রকাশিত) 

লগ্তন, ১৮৩২) গ্রন্থখানির উপর এক হ্বদীর্ঘ সমালোচনা-প্রবন্ধ প্রকাশ 

করেন।৯২ তা ছাড়া অন্ততপক্ষে আরও দুজন সমমাময়িক ফরাসী প্রাচ্য- 

তবজ্ের কীন্তি সম্পর্কে যে রামমোহনের প্রগাঢ় কৌতুহল এবং এদের 

একজনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল মে বিষয়ে স্থনিশ্চিত প্রমাণ আছে। 
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শেষোক্ত জন হলেন আরবী, ফার্সী, উর্ঘ ও হিন্দী ভাষায় হুপত্তিত ও 
ইপলামবিশেষজ্ঞ ম. গার  তাসী। এর সঙ্গে ১৮৩২ গ্রীষ্টাবে পারিতে 
রামমোহনের সাক্ষাৎ হয় এবং তার পূর্ব হতেই দুজনের মধ্যে ইংরেজি ও 
হিন্দস্থানী ভাষায় পত্র-বিনিষনয় চলত একথা গ্য তাসী শ্য়ং উল্লেখ করেছেন 
ফরাসী ভাষায় রচিত তার হুবিখ্যাত হিন্দী ও উ্্ণ সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থে।»* 
ইসলামী সংস্কৃতিতে ও হিন্দী-উর্ু ভাষায় বিশেষজ্ঞ গ্ঠ তাসীর সঙ্গে ইসলামের 
মর্মজ রামমোহনের ঘনিষ্ঠতার কারণ বুঝতে কষ্ট হয় না। লক্ষ করবার বিষয় 
উল্লিখিত গ্রন্থে দ্য তামী রামমোহন সম্পর্কে যে বিবরণ রেখে গিয়েছেন সেখানে 
ামমোহনকে তাঁর সমকালীন ইংরেজ বন্ধু ও অন্গ্রাগীদের একাংশের মত 
্ী্টান প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা নেই। তাঁর দৃষ্টিতে রামযোহনের ধর্মমতের 
অনাস্পরদায়িকত্ব ও সার্বভৌমত্ব নিভূর্ল ভাবেই ধরা পড়েছিল। ধর্মবিশ্বাসের 
ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ করে সৃফী মরমীয়াদের সঙ্গে রামমোহনের সাদৃশ্ত লক্ষা 
করেছেন একথাও প্রণিধানযোগ্য। সম্ভবত রামমোহন ও দ্য তাসীর মধ্যে পত্র- 

মাঁধামে ইসলাম ও বুফীদর্শন সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকবে, কেন না গ্য তাসী 
ছিলেন ইসলাম-বিশেষজ্ঞ এবং স্ুফীসশ্প্রদীয়ের প্রতি রাঁমমোহনের অকৃত্রিম 
অনুরাগ ও ফার্সা সৃফীসাহিত্যে তার পাঙ্ডিত্যের কথা স্থবিদিত। ছুঃখের 
বিষয় একখানি ভিন্ন এই পত্রনিচয় আজও অনাবিদষ্কৃত। এর মধ্য থেকে দ্য তাসী 
তাকে ইংলও থেকে লেখা রামমোহুনের ১ আগস্ট, ১৮৩১ তারিখের একখানি 
পত্র উৎ্কষ্ট হিনৃস্থানী বা উদ" রচনাশৈলীর নিদর্শন হিসাবে তীর হিনুস্তানী 

সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের দ্বতত্র প্রকাশিত পরিশিষ্ট মুদ্রিত করেছেন।”* এই 
পত্রে নুফীধর্ম গ্রসঙ্গ নেই, কিন্ত এখানে একটি অতিরিক্ত সংবাদ পাওয়। যাচ্ছে। 
ইংলণ্ডে পৌছাবার অগ্নদিনের মধোই রামমোহন ফ্রান্দে গিয়ে € তাসীর 
মধ্যস্থতায় স্থবিখ্যাত ফরাসী মনীষী ও সংস্কজ্ঞ আতোয়ান লেওনাবু দ্য শেজির 

সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহী ছিলেন। শেজি ছিলেন ইউরোপখণ্ডে সংস্কৃত 
ভাষা ও সাহিত্যচর্চার অন্যতম পথিকত, ফ্রান্সের রাজকীয় বিদ্যালয়ে (00118£6 

[২০১৪] 0৩ ৪7০৪) সংস্কতের সর্বপ্রথম অধ্যাপক | কালিদাসের 'অভিজ্ঞান 

শকুষ্তলম' নাটকের সংস্করণ ও ফরাসী অন্ুবাদ এবং অমরুশতকের ফ্রামী 
অচ্বা? তাঁর সথগ্রসিদ্ধ কীন্তি। শেজির প্রতিভা ও পাঙ্ডিতোর খবর রামমোহন 
রাখতেন এবং শ্বভারত তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের জন্ত উতৎহৃক হয়েছিলেন। 
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কিন্তু এ বিষয়ে তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল কিনা সদদেহ। কেন না ফ্রান্সে 
তিনি শেষ পর্যন্ত যেতে পেরেছিলেন অতি অক্নদিনের জন্য ১৮৩২ মালের শেষ 
ভাগে। এ সালেই শেজির মৃত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, দ্ঘ তাীকে 
লিখিত উল্লিখিত পত্রখানি রামমোহন প্রেরণ করেছিলেন ফার্সী ও হিনুস্তানী 
ভাষায় তৎকালীন স্থপরিচিত ইংরেজ পণ্ডিত ভান্কান ফর্ব.সের মাধামে। ' এক 
পক্ষে ছ্য তাসী ও রামমোহন উভয়েরই ঘনিষ্টতা ছিল। ফরাসী গ্রাচ্যতবৃজ- 
মণ্ডলীর সক্ষে রামমোহনের যোগাযোগের বিষয়টি সাহ্থপুঙ্খ আলোচনা কর! 
হয়েছে গ্রথম পরিশিষ্টে। 

প্রাচাতব্বজ্ঞরপে ফ্রাঙ্গ ছাড়া ইউরোপখণ্ডের অন্রন্্ও যে রামমোহনের 
খ্যাতি প্রসারিত হয়েছিল মে বিষয়েও দু'একটি প্রমাণ আছে। তাঁর 
40110800616 04 006 ড৪৫৪1)6-এর জার্জান সংস্করণে (প্রকাশ জেনা, 

১৮১৭) অনুবার্কের যে বিশেষ ভূমিকাটি সংযোজিত হয়েছে সেটির কিয়দংশের 
ইংরেজি অনুবাদ গ্রসঙ্গত উদ্ধার করা গেল : 11015 ৬৫ 7056] 0:68086 

19 05 12231001001) 17305) 2 1681:0760 7181)0011) আ1)0 01506199508 

চ081191) 00 50010 20) €যভ12ট 0080 106 ৪5 1) ৪. 00841001960 6 

1) 00৪৫ 120808£6......0 2010361 6012108000 18 11606382170 

€0 8007 10 22001) 10016 €61001116 0015 11)01911 016561790018 

1061) 101 701006, 00086 06 0081) 21075001716 1)851005 066 

10806 10901) 009 006 581০৫ 05 79010196218, 0৫ 00616116101) 0£ 

৪ ০0010:% ডা1)101) 1788 (6811)90 106 815 01806 11) 00৫ 0008 

0015288] 8110 0620 00160101800] ০0: 50110 &00 ০06 (0৫17£ 

তা ছাড়া লগ্ন থেকে ১৮৩২ সালে প্রকাশিত রামমোহনের পূর্বোন্লিখিত 
[81791861019 06 96518] 7001501091 990158) 708582£65 2150 [678 

০৫036 ড6৫৪ শীধক গ্রস্থাবলীর এক সমালোচনা প্রকাশ করেন গিল্ড মীস্টের 
১৮৪৭ মালে বন থেকে প্রকাশিত তাঁর 819110006086 980810156 8156 

[60613589 11010100 981051001601010 10000805018 56! 

18106 33০11900100 0116001 806010160 শীর্ষক গ্রন্থে ।*৬ বামমোহনের 

উক্ত গ্রন্থখানির রর্ডা ফান এনসিঙ্গ| কৃত ওলন্দাজ অন্থ্বাদ প্রকাশিত 

হয় তার মৃত্যুর পর ১৮৪* গ্রীষ্টাবে কাম্পেন থেকে। অন্বাদক এই 
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অংক্করণে যে মন্তব্য সংযোজন করেছেন ইংরেজিতে তা এই ; [ ০০07810৫: 
ট36 080818000. 0৫ 0018 আা01 106068581/ 8730 ডা) & (এতে, 

58০8086 1 0098 706 0215 866 40] 008 01259107) 01 (0৫ 

8011 ৪0 2080 10006:060% 00900516182 8006 016 1310005 11 

£2736181, 686 8150 00: 00৪ 01000000108 0 006 60608102, 04 

০0098015 0 08:00০012:) 06080152006 10015310201 01 01660- 

0081) 111 06 10 & 00515101060 0190166 1100 8000658 056 5211088 

5586005 ০৫ 006 91:81)031198, 210. ৪190 00 10216 ৪. 080018116 386 

০৫ 03810 49০৫ ৪170 63:21060 71665, 1৮৯৭ লক্ষ্য করবার বিষয় 

উদ্ধৃত মস্তবাদ্বয়ের দ্বিতীয়টিতে মুখাত ভারতে শ্রষটধর্ম প্রচারের ভবিস্বৎ সম্পর্কে 
লেখকের আগ্রহ স্পষ্ট হয়ে উঠলেও তদানীত্তন ইউরোপীয় প্রাচাতত্বজ্রগণের 
আলোচনার তুনায় রামমোহনের শান্তান্থবাদ ও শান্তবাখ্যা যে ভারতীয় 
অধ্যাত্মচিন্তা ও দর্শনের প্রকৃত পরিচয় বহন করে এই চেতন! ছুই লেখকের 
মধ্যেই বর্তমান। 

্রাচ্যবিষ্যা সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে স্প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতগণের গবেষণামূলক 
্রস্থাদি ছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাম সম্পর্কে পাশ্চাতা লেখকগণের রচনাও 
রামমোহন ঘত্বপূর্বক অনুশীলন করেছিলেন। পার্লামেন্টের সিলেক্ট, কমিটির 
গ্র্ধোত্তরে তিনি ভারতবর্ষের বাঁজস্ব ও বিচাঁরপদ্ধতি সম্পর্কে যে বিবরণ দাখিল 
করেন, তাঁর ভূমিকাঁয় ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আঁধুনিক ভূগোল ও ইতিহাস 
আলোচন! প্রসঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যে সব লেখককে তাদের গ্রন্থসহ উল্লেখ 
করেছেন» তার] হলেন জন ক্রস (4017819 0£ 006 2850 [18018 0010- 

081) 0000 00611 680501151010061) ৮5 096 ০081661 01 03066071128 

০6০১ 1600 ০ 006 8100 01 01৪ [,01001) ৪170 036 51061191) 7:89 

[10019 ০0200805 1707-8, 3 ড০101568, [.01007. 1810) ডেভিড 

ম্যাকফার্সন (4১00813 0৫ 0020106:06) 5181561165 8110 15৮188007-:, 
চ1000 006 68111690 4১০০০007600 038 11680118 ০৫ 0:6. 0010 

82019061010 1801) 8200005106 076 68561)06 ০01 ১0061501718 

22186015০06 002006006) ঢ0০] ড0100068, 1805); সার টমাস রো 

(মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের বাঁজসভায় প্রেরিত ব্রিটিশ রাজদূত--:)০07781 

২৫১ 



800 1[.8061৪' ) অভ্ভবত রামমোহন ১৭৩২ খ্রী্টাবে চার্চিল কর্তৃক প্রকাশিত 

স্করণটি বাবহার করেছিলেন )); আলেকসাগার ভাও (18605 ০1 
[310005051)- 1106৩ ড0101069 1768-72) ) রবার্ট ওর্য (17150110581 

৮1840061750 006 100£01 [7100116) 0 006 17101806065) 210 

০ 006 (08115) 00170610917) [0008281) 2000 1659) 980020 

[701002, 1805)$ লার জন ম্যালকম (9011008] 17190 ০৫ 

[70018 £:000 1784-1823 18267 14020001০06 0600081 [1019 

ভে ড0100)85) 1010 801001, 1832); গু্যইলম টমাস ফ্রাসোয়া 

বেনাল (4. 0011958011081 8180 700110081 1)15601 0£ 00৩ 8৫৮1৩- 

10915 810 0806 01 70101062105 11) 006 788 2170 ড/ 6৪ [10165 

08108190660 1010 00670160010 05 1. 70508000170 €0 আ])1013 18 

80060 ৪ 56% 01 10819948767 601001 10 00106000108 210 

10001058106105) 71010001610 1776--50) ০01001) 10180011783) ; 

জেমস মিল (21801503110 10018) 980010 [:016101) 918 

ড০101085, 1,015002. 1820 )। প্রচলিত অর্থে এবা প্রাচ্যবিষ্ভাবিশারদ 

নন) কেউ বা এতিহাপিক, কেউ বা বিবরণকাঁরমাত্র। কিন্তু সমগ্রদৃটি গ্রস্ত 
ভারত-ইতিহাস রচনার উৎকুষ্টতর কোনও নিদর্শন তখন রামমোহনের সামনে 
ছিল না। লক্ষ্য করবার বিষয় এই তালিকার মধো [71505 0£118019র 

লেখক নুবিখ্যাত মাউণ্টস্টয়ার্ট এলফিন্স্টোনের নাম নেই। কিন্ত 

এলফিন্স্টোনের সঙ্গে বামমোহনের যে পরিচয় ছিল অন্ধ্র তার প্রমাণ আছে। 

ই্ডিয়া অফিসে রক্ষিত এলফিন্স্টোনের কাগজপত্রের মধো বর্তমান লেখকের 

দু'খানি পঞ্জ আবিষ্কার করবার সৌভাগ্য হয়েছে; তার একটি ( তারিখ ১৯ মে, 
১৮৩৩ ) রামমোহন কর্তৃক অজ্ঞাতনামা কোনও বাক্কিকে লিখিত ; অপরটি 

(তারিখ ১২ অক্টোবর ১৮৩৩) জনৈক জন (?)স্যাচি কর্তৃক স্বয়ং এলফিন্স্টোনকে 
লিখিত। ছুটি পত্র থেকেই প্রমাণিত হয়, রামমোহন ও এলফিন্স্টোন 
পরস্পরকে ভাল ভাবে জানতেন। পত্র ছু'খানি তৃতীয় পরিশিষ্টে মুদ্রিত হল। 
অবশ্য এলফিন্ষ্টোনের হুপরিচিত 1319005 ০£ [17018 রামমোহনের মৃত্যুর 
পর ১৮৪১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু ১৮১৫ খ্রষটাবে গ্রকাশিত তাঁর 

১0 4০000100006 (00800 ০৫ 08090018700 10 06061)0690168 

ইং 



10 7:58) 18155 800 [17018 শীর্ধক গ্রন্থের সঙ্ষে রামমোহন সম্ভবত 

পরিচিত ছিলেন, যদিও উপরিউক্ত তালিকায় তিনি এটির উল্লেখ করেন নি। 

তাছাড়া ১৯ এপ্রিল ১৮৩৩ তারিখে রবার্ট ডেল ওয়েনকে লিখিত পত্রে তাঁকে 

আলেক্সাগ্ডার হামিলটন রচিত “4 [৪ 4১০০০00000৫ 006 চ৪৪৮ [10168 

(নু০ ড০10068, 1727, 99০০৭ £01007 1744) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি 

দিতে দেখা যায়।»৯ পাশ্চাত্য ইতিবৃত্তকারদের রচনা তিনি কত যত্বসহকারে 
অনুশীলন করেছিলেন তার এই জাতীয় বছ নিদর্শন তীর গ্রস্থাবলী ও পত্রাবলীতে 
ছড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে অবশ্ঠ মনে রাঁখা উচিত সংস্কৃত ও ফাঁসাতে 

বাৎপন্ন হওয়ার দরুণ ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধাযুগের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিষয়ক তথা উদ্ধারের কাজে রামমোহনের পক্ষে কেবলমাত্র পাশ্চাতা লেখকগণের 

রচনার উপর নির্ভরশীল হবার প্রয়োজন ছিল না। মূল আকরগ্রন্থগুলির 

ৃষ্ঠাতেও তিনি আবশ্যকমত অবাধে সঞ্চরণ করতে পারতেন। 
দেখা যাচ্ছে তৎকালীন পাশ্চাত্য বিদ্বংসমাজে ধর্মবেত্তা ও ভারতবধের 

ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে পরিচিতি ছাড়া গ্রাচাবিষ্ঠায় বাৎপন্ন পণ্ডিত 
রূপে রামমোহনের একটি অতিরিক্ত পরিচয় ছিল। এ মহলে তিনি ভারতীয় 

সংস্কৃতির গ্রতিনিধি বলে গণা হতেন। এর ছু'একটি নিদর্শনের উল্লেখ করা 

যেতে পারে। ১৮৩২ খ্রীষ্টাবে চিত্রশিল্পী শ্রীমতী এস. সি. বেল্নগ্ লগ্ডন থেকে 
তীর স্ববিখ্যাত চিত্রসংগ্রহ গ্রন্থ (1১800) পা ঘ৩//-0007 015065 [110508- 

0৪ 0£1717000 ৪170 00082) 118101675 1) 86189] গ্রকাশ 

করেন। গ্রস্থখানিতে শিল্পীকর্তৃক সমদাঁময়িক বাঙালী ও বাঙলার জীবনযাত্রার 

পাথরে আক] পঁচিশখানি (২৪+১) এক বঙ্গা ছবির প্রতিলিপি সংক্ষিগ্ 
পরিচিতিসহ স্থান পেয়েছে। চিত্রগুলি লঙ্ুনের রয়্যাল এসিয়াটিক মোসাইচির 
পক্ষ থেকে স্থবিখাত প্রাচ্যবিষ্ভাবিশারদ সার গ্রেভম চ্যাম্পনে হুটন কর্তৃক 

অনুমোদিত হুয়। গ্রতিনিধিস্থাণীয় ভারতীয় মতামত জানবার জন্ত সেই 

সময়ে লগ্নে উপস্থিত রামমোহনকে শিল্পী তার চিন্রসংগ্রহ উপহার দিয়েছিলেন 
এবং বিনিময়ে পেয়েছিলেন রাঁমমোহনের নিকট হতে সপ্রংশস স্বীকৃতি জাপক 

এক পত্র। চিন্রগ্রস্থখানির ১৮৩২ সালের লগ্ন সংস্করণে হটন ও রামমোহন 

উতয়ের বিবৃতিই মৃক্রিত হয়েছিল ।১** এই স্থতরে রামমোহনের সঙ্ষে হটনের 
সৌহার্ট্যর গ্রসঙ্গটিও উর্লেখা। হটন ছিলেন এককালীন ফোর্ট উইলিয়ম 
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কলেজের ছাত্র, আরবী, ফার্সী, হিমুস্তানী, সংস্কৃত ও বাঙলায় পারঙ্গম, 
ছাঁইলেবেরী কলেজে সংস্কৃত ও বাঁঙ্ল! ভাষার প্রধান অধ্যাপক ( ১৮১৯-২৭ ) 
'“মছুসংহিতা'র সম্পাদক, [২0010161705 ০0৫ 736106811 01:2101091 (১৮২১) 

360£811 96160610158 0 [18708150075 200. & ৬০০৪০৪1৪ 

(১৮২২), & 01058815 ০৫ 36778811200 78119) (১৮২৫ )) 

10100017215 86108112180 9219510016 60191016017) 7/0211910 

( ১৮৩৩) প্রভৃতি গ্রন্থগ্রণেত1! এবং লগুনের বয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির 
্রতিষ্ঠাতৃবর্গের অন্ততম। অন্তান্য সমকালীন ইউরোপীয় ভারতজিজ্ঞাস্থর মত 
ইনিও যে বামমোহনের প্রতি আক্কষ্ট হবেন তা মোটেই আশ্চর্য নয়। স্বটল্যাণ্ডের 
জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত হুটনকে লিখিত বাঁমমোহনের ২৭ আগস্ট ১৮৩৩ 

তারিখের একখানি পত্র বর্তমান লেখকের সংগ্রহ করবার সৌভাগ্য হয়েছে। 
সেখানে দেখা যায় রামমোহন হটনের মাধামে তার পূর্বপরিচিত বন্ধু লর্ড 

মুনস্টারকে ত্বরচিত প্রাচীন ত্রাহ্ষণ্যধর্ম বিষয়ক একখানি গ্রন্থ (নাম অন্ুক্ত ) 

উপহার পাঠাচ্ছেন। রামমোহনের এই পত্রখানি তৃতীয় পরিশিষ্টে মুদ্রিত হল। 
এছাড়া রামমোহনের আরও ছু'খানি পত্রে দেখা যায়, আলেক্সাগ্ডারের ভারত- 

অভিযান কালে ভারতবাঁসীর ধর্মবিশ্বাস কি ছিল, এই বিষয়ে তিনি একটি 
“অনূদিত নিবন্ধ” ( 0:80818007.) তাঁর বন্ধুদের পাঠাচ্ছেন। প্রথম পত্রথানি 

২২ আগস্ট ১৮৩৩ তারিখে লগ্ডন থেকে মিঃ উডফোর্ডকে লেখা ; ছরিতীয়খাঁনির 

(তারিখ ২ আগস্ট ১৮৩৩) উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অজ্ঞাতনামা ।১১ দ্বিতীয় পত্রে 

'পুরাতত? সম্পর্কে রামমোহনের আগ্রহ অতি ম্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত (4৪ 
6৬৩1 761:501) 0 ৪1690200176 0105 01 101190 06618 117066560 

80006 21700010165) 1 178৬6 006 00168516০01 8813017£ 00৫ ৪০০০০- 

082517)4 0:50518000, আ1)10 £156৪ ৪17 2০০080৮ ০৫ 00 ৪৪610 

0 16115101) 01658111105 10 ০670], [17018 2৮ 006 (205 ০0: 

4১182215061 006 0168 ৪00 066 5০০: ৪০০622006 0৫ 16)1 

রামমোহন প্রেরিত এই 0:৪2818008টি যে কিসের কার কত অন্থবাদ তা 

জানবার উপায় নেই। যদি এটি আলেক্সাগারের সঙ্গীদের বা উত্তরকালীন 
মেগান্থেনেম প্রমুখ লেখকগণের মূল গ্রীক বিবরণ থেকে রামমোহন কৃত 
অনুবাদ হয় তাহলে রাঁমমোহনের গ্রীকচর্চার একটি অতিরিক্ত নিদর্শন হিসাবে 

ছ্$৪ 



এটিকে নিশ্চয় গণ্য করা যেতে পায়ে। কিন্তু এবিষয়ে, জোর করে কিছু বলা 
চলে না । তবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বন্ধবর্গের পুরাতাত্বিক কৌতুহল রামমোহনকে 
যে অনেক সময়ে নিবৃত্ত করতে হত, পত্ছু'খানি সেই লাক্ষায অবস্ঠাই দেয়। 

এইখানে একটি প্রশ্ন হ্বাভাবিক ভাবেই উঠবে। বামমোহনের বেদান্- 
বিষয়ক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হবার পর থেকেই ( ১৮১৫-১৬ সাল থেকে ঘার 
শুরু )__বিশেষত ১৮১৬তে 4১071080600 ০ 076 6৫81 মুদ্রিত হবার 

পর--সংন্বত শাস্ত্রে রামমোঁহনের পাগ্ডিত্যের খাঁতি ক্রমশ দেশে-বিদেশে 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহলে ছড়িয়ে পড়ে। ১০২ ক্রমশ কোলক্রক, উইলসন প্রমুখ 
খ্যাতনাম! গ্রাচ্যবিশারদ্গণ তার পাগ্ডিত্য ও মনীষায় অনুরাগী হয়ে ওঠেন 

এবং আমরা দেখেছি ১৮২৪ গ্রীষ্টাকে তিনি ইংলগড ও ফ্রান্স উভয়ন্ত্র এসিয়াটিক 

মোমাইটির সা্তপদ লাঁভ করেন। খ্রীষ্ধর্ম সংক্রান্ত তাঁর গবেষণা এবং 
ততসংত্রান্ত নানা ভাষানুশীলনও সমকালীন পাশ্চাত্য বিঘন্বগ্ুলীর বিন্ময় উদ্রেক 
করেছিল। কিন্তু ১৮১৪-১৫ সাল থেকে ১৮৩৭ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে কলিকাতায় 

বাম করা সত্বেও এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে জ্ঞানান্শীলনে ব্রতী থেকেও তিনি 

কলিকাতা! এপিয়াটিক গোসাইটির সভারূপে গৃহীত এমন কি প্রস্তাবিত পর্যন্ত 
হলেন না কেন? এ প্রশ্বের উত্তর খুঁজতে হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের 

তৎকালীন অভ্যন্তরীণ চিত্রটি চোখের সামনে রাখতে হবে। ১৭৮৪ প্রীষ্টাবে 

ষ্ট এই সংস্থায় ভারতীয়রা সভারূপে সর্বপ্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করেন ১৮২৯ 
সালে। তাঁর পূর্বে এর মঙ্গে সভ্যরূপে নয়, কর্মচারিরূণে সংশ্লিষ্ট একমাত্র 

ভারতীয় ছিলেন রামকমল মেন যিনি সুদীর্ঘ কাল এই সংস্থার 'নেটিভ 
মেক্রেটারী'র কাজ করেছিলেন 1১০ কাজটি ছিল মৃখ্যত টাদা আদায়ের এবং 
হিসাবপত্র রাঁখার। ১৭৮৪ থেকে ১৮২৯ পর্যস্ত কলিকাতাঁর এগিয়াটিক 

সোসাইটি ছিল সম্পূর্ণ শ্বেতাঙ্গদের প্রতিষ্ঠান এবং এদের মধ্যে সরকারী 
প্রধানদেরই ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। বিশুদ্ধ জানচর্চার ক্ষেত্রেও শাঁসক- 
ুলভ শ্রেষ্ঠতবোধ, খবস্ত ও উন্নাসিকতা! যে শামিত সম্ত্রদায়ের প্রতিনিধিদের 
প্রবেশাধিকার দিতে দীর্ঘকাল ইতন্তত করবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। যাই 
হোক শেষ পর্যস্ত ভারতীয়দের জন্য এসিয়াটিক সোসাইটির দরজ! খুলে দেওয়া 
ছল, এবং এই প্রতিষ্ঠানের হস্তলিখিত কার্ধবিবরণ থেকে দেখা! যাচ্ছে ৪ মার্চ ১৮২৯ 
তারিখে সভ্যপদ পেলেন, প্রণগ্নকুমার ঠাকুর, যারকানাথ ঠাকুর, শিবচর দাস, 

২৫৫ 



রসময় দত্ত এবং রামকমল সেন )-০* ৬ মে, ১৮২৯ এলেন মহারাজা বৈদ্কনাথ 
রায়)১০* ১ জুলাই ১৮২৯ কাশীনাথ মল্লিক ;১*৯ ২ সেপ্টেম্বর ১৮২৯--যথাক্রমে 

মহারাজা বনোয়ারীগোবিদ্দ বায়, আশুতোষ দে, বাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রাঁজচন্্র দাস, হুরচন্ত্র লাহিড়ী ও শ্বামলাল ঠাকুর $১* ৭ নভেম্বর ১৮৩২ রাজা 

কালীরুঞ্ণ বাহাদুর ;১০৮ এবং ৯ জানুয়ারী ১৮৩৩ রাজ! বাধাকাস্ত দেব।১৯ 

১৯ নভেম্বর ১৮৩০ রামমোহন ইংলগ যাত্রা করেন। ৪ মার্চ ১৮২৯ থেকে তীর 

বিদ্বেশযাত্রার সময় পর্যন্ত তের জন ভারতীয় কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির 
সভা্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন। এদের মধো প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ 
ঠাকুর ও রাঁমকমল সেনের মত শিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং নানা যোগাতাসম্পন্ন 

ব্যক্তিরা থাকলেও রামমোহনের মত নানা! ভাষাবিদ্, বহুশ্রুত, আন্তর্জাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন মনীধী একজনও ছিলেন না। বেশ কয়েক জন তো ছিলেন শুধুমান্ 

চুর ধনৈশ্ব্ধের অধিকারী, রাজা-জমিদার পর্যায়ভূক্ত, সরকারী মহলের অন্গ্রহ- 
তাজন, শিক্ষার্দীক্ষায় অতি সাধারণ স্তরের মানুষ, এসিয়াটিক মোসাইটির মত 
একটি বিশেষ প্রকৃতির গবেষণা-সংস্থার সভ্য হবার কোনও যোগাতাই ধরতে 
গেলে ধার্দের ছিল না। রামমোহনের কলিকাতায় উপস্থিতি কালে তাঁকে বাদ 

দিয়ে এই শ্রেণীর মানুষদের এমিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচন করবার মূল 
কারণ উক্ত প্রতিষ্ঠানে ছুই বাজির প্রভাব। এব! হলেন সোসাইটির তৎকালীন 

সম্পাদক উইলসন ও তাঁর বিশেষ অনুগ্রভাজন রামকমল সেন। উইলসন 
১৮২৯ সালে সোমাইটিয় প্রথম ভারতীয় সত্য নির্বাচনের ব্যাপারে হয় অগ্রণী 

হয়েছিলেন ।১১ আলোচনাপ্রসঙ্গে ইতিপূর্বে দেখা গেছে রামমোহনের 
পাণ্ডিতোর গ্রতি ভার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এবং ১৮১৯ সাল পর্যস্ত তিনি 

রাঁমসোহনকে 205 12500 ও আধুনিক কালে শাংকর দর্শনের প্রবক্তা বলে 

যথেষ্ট সমীহ সহকারে উল্লেখ এবং নিজের গবেষণায় তার লাহায্য গ্রহণ 

কয়েছেন। কিন্তু এয পর থেকে তিনি উত্তরোত্তর বামমোহন-বিরোধী ধর্মঘভা 

গোঠীর (বিশেষ ভাবে রামকমল সেন ও রাধাকাস্ত দেবের) অত্তরঙ্গ হয়ে 

ওঠেন এবং ফলত রামমোহনের সঙ্গে তার আত্মিক ব্যবধান সহি হয়। 

রামমোহন ও উইলসনের পারস্পরিক দৃট্টিতঙ্গীর পার্থক্য ছুটি প্রশ্নকে আশ্রয় 
করে প্রকশি পেয়েছিল শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে ঝামমোহন পাশ্চাতাপস্থী- 

গরকারী বায়ে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরোধী, উইলদন ছিলেন গ্রাচাপস্থি- 

৬ 



ঈলের প্রধান স্তন্ভ এবং সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের লমর্থক। অপর সমস্যাটি হল 
সতীদাহ, যে বিষয়ে দু'জনের মধ্যে ছিল ছুই মেকব তফাৎ। রামমোহন 
সতীদাহ, বিরোধী আন্দোলনের নায়ক, অপর পক্ষে উইলদন মনে করতেন 
সতীদাহপ্রথা হিনদুশান্সমধিত ও হিন্দু সংস্কৃতির অক্ক-_ এবং সেই কারণে এর 

অমুন্ধিকতা সত্বেও মরকারের পক্ষে এই প্রথায় হস্তক্ষেপ কর! উচিত নয়। 
এই ক্ষেত্রে রামকমল-রাঁধাকাস্ত-ভবানীচরণ অধুষিত ধর্মমভাগোীর যুক্তি ছারা 
তিনি সম্পূর্ণ প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। ২৫ নভেম্বর ১৮২৮ তিনি সতীদাহ 

বিষয়ে তাঁর মতাঁমত জ্ঞাপন করে বেটিংকের সামরিক সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন 
বেনসনকে যে পত্র লেখেন তাঁতে তিনি সরকারী সতীদাহ-উচ্ছেদ পরিকল্পনার 
স্পষ্ট বিরোধিতা তো করেছিলেনই তা ছাড়া সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন 
সির জন্য প্রাক্তন বন্ধু রামমোহনকে খোঁচা দিতেও ছাড়েন নি £ 006 ০: 

০ 17301100816 11) 0210002 আ1)0 1086 81817811580 00610561565 

0 41596100176 6:00 00815 0৫ 005 01860668 ৪80 01011010163 ০ 

056 16118107) 2095 11011 ৪ 0156:606 06:828000 [ সতীদাহ বিরোধী 

মনোভাব ] 0৫৮ 05৪ 88৮ 00৫5 ০0৫ 06 00001861017 আ1]] ০010001 11 

3০ 88006 10001688102 210 006 30612006190 13858 60 1681517 6 

[06 001 2 11213000106 52009101657 00: 06 7217005 80 

18:86. 1”৯১ দেখা যাচ্ছে উইলমন এখানে প্রকাস্ঠে ধর্মসভাচক্রের সঙ্গে কণ্ঠ 
মিলিয়েছেন,_রামকমল-বাঁধাকাস্ত-ভবানীচরণের মতন তারও দিতে রামমোহন 
বিধর্মী এবং তাঁর সতীদাহ-বিবোঁধী মনোভাব বৃহত্তর হিদ্দুজনমতকে গ্রাতিফলিত 
করে না। কিন্তু এখানেই তিনি থামেন নি। এত অব সত্বেও সতীদাহ-বিরোধী 
আইন যখন পাশ হয়ে গেল তখন ধর্মসভার উদ্ঘোগে ১৪ জানুয়ারী ১৮৩০ 
আটশ স্বাক্ষর সংবলিত এক প্রতিবাদপত্র গভর্নর জেনারেলকে পাঠানো হল। 
আশ্চর্যের বিষয় এই শ্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রামমোহনের বিশেষ স্েহভাজন 
তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত ও ব্রাঙ্ষপমাজের আচার্য রামচন্ত্র 

বিষ্ভাবাগীশের নামও দেখা যাঁয়। উদ্লিখিত ক্যাপ্টেন বেনসনকে লিখিত 

জেমস ক্যালডারের একখানি তারিখহীন পত্রের (১৮৩* জানুয়ারী মাসের 
কোনও সময়ে লিখিত ) কয়েক পঙ্ক্তি এই রহন্যের উপর কিছুটা আলোক- 
পাত করে £ পু 80) 8015 00 525 0086 127007081)008 9010038 00৪ 
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0 ভা1)010 156 ০0৮6৪ 8৮ 08136. 1১১৭ অর্থাৎ সতীদাহের ব্যাপারে 

চাপ দিয়ে রামমোহনের দল থেকে লোক ভাঙ্গানোরপ পুণ্যকর্মের পৃষ্ঠপোষক 

হলেন উই্লসন। তাহলে মোটামুটি ১৮২৮ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত উইলমনকে 

দেখতে পাচ্ছি সতীদাহ প্রশ্নে রামমোহন-বিরোধী ধর্মস্ভাগোর্ঠীর সক্রিয় সমর্থক 

রূপে। বিশেষ ভাবে তিনি ছিলেন রামকমল সেনের মুকব্বী। অনুমান করা 

যেতে পারে এই যোগাযোগের স্থত্রপাঁত ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্র ছিল এসিয়াটিক 
সোসাইটি যার সঙ্গে উইলসনের সম্পর্ক আবস্ত হয় ১৮১* থেকে এবং 

রামকমল ছিলেন যে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের কর্মচারী । হুতরাং এই উইলসন- 

রাঁমকমলচক্র যে ১৮২৯-৩* সালে রামমোহনের সোসাইটির সভ্যপদ প্রাপ্তির 

অন্তরায় হবে তা! খুবই স্বাভাবিক। জিজ্ঞান্ত হতে পারে,-ঘ্বারকানাথ ঠাকুর 

ও প্রসঙ্নকুমারের মত সতীদাহ-বিরোধী বামমোহনগোষীভুক্ত ব্যক্তিদের সভ্য- 
শ্রেণীভুক্ত করবার বেলায় সেক্ষেত্রে আপত্তি হয়নি কেন? এর উত্তরে বলা 

যায়, রাঁমকমল সেন প্রমুখ বামমোহনের রক্ষণশীল গ্রতিপক্ষগণের দৃষ্টিতে 
দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতি রামমোহনের অপ্তরঙ্গ মহযোগিগণ তাদের রামমোহন- 

সংসর্গরূপ মহাপাপ সত্বেও কিছুটা ক্ষমার্হ ছিলেন। কেনন! তাঁরা নিজ নিজ 

পরিবারে সনাতন দৈবকর্ম, পিতৃকর্ম, দুর্গোৎসব, কালীপুজা, জগদ্ধাত্রীপূজা 

গ্রভৃতি নবই বজায় রেখেছিলেন; কিন্তু রামমোহনকে তাঁরা মনে করতেন 

হিনদুধর্মবিরোধী কালাপাহাড় ধিনি উক্ত সর্বপ্রকার ক্রিয়াকর্দ ও পুজাপার্ধণ 

প্পররপে বর্ন করেছিলেন। ধর্সতার মুখপত্র 'দমাচার-চ্জিকা? অতি স্পট 
ভাষায় বামমোহনের সঙ্গে তীয় সহচযবৃন্দের বিশ্বাস ও আচারগত এই মৌলিক 
প্রতেদ বর্ণনা করেছেন।১১* হিন্দু সনাতনপন্থীদের এই মনোভাব তাদের 
'আচরণেও গ্রতিফলিত। হিনু কলেজের অধ্যক্ষপভায় এদের ঘোয়তর 
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প্রতিবাদের ফলে রামমোহন কোনও দিনই গ্রবেশাধিকার পেলেন না, কিন্ত 
উত্তর কালে রামমোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তাঁর কার্ধাবলীর সমর্থক হওয়া সত্বেও 
দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুয়কে এই পরিচালক মগ্ডলীতে গ্রহণ করতে 
তাদের আপত্তি হয়নি। এসিয়াটিক সোসাইটির দেশীয় সত্য নির্বাচনের ক্ষেত্রেও 
হিন্দু কলেজের উক্ত ঘটনার একটি ছোটখাট পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা! যায়। 

লক্ষ্য করবার বিষয় উভয় ক্ষেত্রেই মাথার উপর উইলসন। এটুকু বিনা ছিধায় 
বলা চলে কোলক্রক বা হটনের মত নিরপেক্ষ স্থধী যদি এই সময়ে কলিকাতা 
এমিয়াটিক সোমাইটির কর্ণধার থাকতেন তাহলে এই বিচারবিভ্বাট ঘটত না। 

দুর্ভাগ্যের বিষয় কোলক্রকের মোসাইটির মভাপতি থাকাকালীন (১৮৭৭-১৮১৫) 

রামমোহন শান্্জ্ঞ পণ্ডিত ও মনীষীরূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নি, তখন 
একমাত্র 'তুহ ফা-উল-মুওহাহিদিন্ঠ এর লেখক হিসাবেই তীর প্রধান পরিচয় । 
১৮১৫ গ্রীতাবে “ব্যোস্তগ্রন্থ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার খ্যাতির হুত্রপাত, কিন্ত 
সেই বসরই কোলক্রক ভারত ত্যাগ করেন। নুদূর ইংলগ্ থেকে তিনি 
বাঁমমোহনের পরবর্তী পাণ্ডিত্যকীতির সংবাদ ভালভাবেই রেখেছিলেন এবং 

তার স্ীক্কৃতিগ্বরপ ১৮২৩ খ্রীষ্টাবে সেখানে বয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি 

গ্রতিষ্ঠিত হবার পর বৎসরই তিনি ও তীর সহযোগিবর্গ রামমোহনকে এর 
সন্ত শ্রেণীভুক্ত করে নেন। 

এই অধ্যায়ের প্রথমে আমরা আমেরিকান লেখক ডেভিড কষের ব্রিটিশ 
পুরাতাত্বিক গবেষণার সঙ্গে বঙ্গীয় নবজাগৃতির যোগনুত্র বিষয়ক যে 
সিদ্ধান্তঘয়ের উন্নেখ করেছি সেগুলির বিচার-বিঙ্লেষণ করবার আগে সমকালীন 
গ্রাাবিষ্ভাবিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে রামমোহনের প্রাচ্যশান্্রীলোচনার কোন্ 
কোন্ দিক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক তার একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব নেওয়া 
যেতে পারে £ 

(১) রামযোহনের উপনিষদ্-বোদাস্ত প্রকাশ আলোচন] ও ব্যাখ্যা প্রাচ্য- 
বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । তার পূর্বে দু'একটি উপনিষদের 
বিচ্ছিন্ন অন্থবাদ ছাড়া ব্রিটিশ পুরাততবিদ্ মহলে উপনিষদ সম্পর্কে কোনও 
হুপরিকষ্পিত গবেষণা আরস্ত হয় নি। ইউরোপখণ্ডে উপনিষদের আকাতিল 
ছ্য পেরে কত ভ্রমগ্রমাদপূর্ণ (ফান থেকে ) লাটিন অন্থ্বাই পণ্ডিত 
সমাজের একমাজ অবলম্বন ছিল। রামমোহন আধুনিক যুগে অক্স্থতরের 

২৫৪ 



২৬৪ 

প্রথম তায্তকার (১৮১৫ )) তাছাড়া তিনি রন্ষস্থতের উপর রচিত সমগ্র 
শাংকর ভায়েরও প্রথম প্রকাশক €১৮১৮)। কলিকাত| এগিয়াটিক 
সোসাইটির উদ্যোগে উপনিষদ গ্রন্থমালার প্রকাশ আরস্ত হয় ১৮৪৯ থেকে 

রন্বহৃত্র'এর প্রকাশিত হতে শুরু হয় ১৮৫৪ থেকে। 
(২) চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, আধুনিক দৃষ্টিতে পুরাপ-তঙ্গের 

আলোচনাতেও উনবিংশ শতাবধীতে রামমোহনই অগ্রণী। ১৮১৫ থেকে 

১৮৩* এর মধোই তাঁর পুরাপ-তন্ত্রবিষয়ক মস্তবা নংবলিত শান্ালোচনাগুলি 
প্রকাশিত হয়। উইলসন বর্তৃক পুরাণনমূহের বিশ্লেষণ শুরু হয় ১৮৩২ 
্রষ্টাঝ থেকে এবং বিষুপুরাণের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ হয় ১৮৪০ 
ধীষ্টাবে। কলিকাতা! এসিয়াটিক সোসাইটি পুরাণ প্রকাশ করতে আবম্ত 
করেন ১৮৫৫ থেকে । তত্ত্বের গৃহ আচার ও ক্রিয়াকলাপ বাদ দিয়ে এর 
অস্ৈতত্বব, উপাসনাতত্ প্রভৃতি দার্শনিক মতকে পরিমার্জিত করে আধুনিক 

কালে রামমোহনই প্রথম সর্বদমক্ষে উপস্থাপিত করেন। তদানীন্তন পাশ্চাত্য 

পণ্ডিত মহলে তন্ত্র সম্পর্কে জুগুগ্ার মনোভাবই ছিল।১১৪ সার জন 

উড রফ্ ( আর্থার এভেলন )-এর উদ্যোগে পশ্চিমে তন্ত্রশান্ত্রের আলোচন! 

আরম্ভ হয় বিংশ শতাব্ীর গ্রথম পাদে। 

(৩) খ্রীষ্টীয় মিশনাবীদের সঙ্গে বিতর্ক প্রসঙ্গে ইহূদী ও গ্রীষটীয় এই 
্রাচ্যধর্মবয়ের মূলানুসন্ধানের জন্ত হিক্র ও গ্রীক (এবং কিছু পরিমাণে লাটিন, 
সিরিয়াক) ভাষাজ্ঞানের লাহায্যে রামমোহন যে প্রয়াম করেছিলেন ইতিহাস- 
জ্ঞানের গভীরতা ও পঙক্তি বিচারনৈপুণ্যের দিক দিয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্বের 
ক্ষেত্রে পরোক্ষত তা এক গবেষণাকধেরই রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং মেই 

ভাবেই স্বীকৃত হয়েছে। হিন্দু মুসলমান ইহুদী ও গ্রী্ী় ধর্মশান্ত্ে তার পাণ্ডিত্য 
এবং এগুলির মধ্যে একটি সর্বজনীন ভূমি আবিফারের প্রয়াসের দিকে লক্ষ্য 
রেখে প্রাচাবি্ভাবিদ্ অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ামস তাকে তুলনামূলক 
ধর্মবিষ্তার জনকরূপে অভিহিত করেছেন (6:০)815 28000001700 [২০5 
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(8) নতীদাহ গ্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনকে রক্ষণশীল হিন্দু গ্রতিপক্ষগণের 
সঙ্গে যে সংগ্রাম করতে হয়েছিপ--তা পরিচালিত হয়েছিল প্রধানত ত্রাক্ষণ্য 



স্বৃতিশান্ত্রের কতকগুলি বচনকে অবলম্ষন করে। এই বিতর্কে রামমোহনকে 
আমরা দেখতে পাই প্রধানত এক তীক্ষধী ন্মার্ত রূপে ।১১* সভীঘাহ 
সমর্থকগণ প্রধানত যাজ্িবন্ধ্ত্বতির উপর বিজ্ঞানেশ্বর (একাদশ শতাবী ) 

গ্রধীত মিতাক্ষর! টাকায় এবং রঘুনন্দনের ( যোড়শ শতাবী ) শুদ্ধিতত্বে উদ্ধৃত 
'বিু ব্যাস, অঙ্গিরা, শংখ, হাঁরীত প্রভৃতি শ্বতিকারদের নির্দেশ ও ত্রহ্ধপুরাণের 
বচনের উপর তাদের সিদ্ধান্তকে দাড় করিয়েছিলেন। রামমোহন শ্মার্তগণের 
এঁতিহ্গত বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করেই এ দের, অর্থাৎ বকলমে বিজ্ঞানেশ্বর ও 

বখুনন্দনের, মত খণ্ডন করেছেন প্রধানত মন্ুস্থতির (৫. ১৫৭ ) বচন উদ্ধৃত 
করে এবং এই বিষয়ে ব্রাঙ্মণ্য শান্্বিচারের এঁতিহ্যাচুসারে অন্থান্থ শ্বতিকারদের 
উপর মস্থবচনের প্রামাণিকতা গ্রতিষ্রিত করে। দুর্ভাগাবশত মনুশ্বতির উ্ত 

ক্লোকের উপর ভাস্তকার মেধাতিথি প্রদত্ত মতীদাহবিরোধী তীক্ষ যুক্তিগুলির 
সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন না ) কেননা মেধা তিথির পঠনপা$ন বাঙ্লাদেশে 
সে-সময়ে প্রচলিত হয়নি । কিন্তু মেধাতিথিয় মতই শ্রুতিবচন উদ্ধার করে 

'তিনি দ্বেখিয়েছেন যে শান্ত্াহ্গসারে আত্মহত্য! মহাপাপরূপে নিষিদ্ধ; এবং 

শ্রতিস্থৃতিতে সর্বত্র সহমরণ বা অন্ুমরণের ন্যায় কাম্যকর্ম এক বাকো নিন্দিত। 
এই বিচারগ্রসঙ্ষে রামমোহনের প্রদত্ত ছুটি মন্তব্য আধুনিক গবেধকের 
দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ: 1১) তার প্রতিপক্ষ কমলাকরের 'নি্ণয়সিন্ধু'তে উদ্ধৃত 
মন্ছবচন লতীদাহর পক্ষে গ্রমাণম্বরপ দাখিল করলে বাঁমমোহন বলেন 

এই বচন জাল; কেনন! বিজ্ঞানেশ্বর তার মিতাক্ষর! টাকায় সতীদাহ-সমর্থনে 
এটি উদ্ধৃত করেন নি; দ্বিতীয়ত রঘুনন্দন তীর গ্রন্থে প্রাচীন নির্য়সিন্ধু 
উল্লেখ করলেও সহমরণপ্রকরণে উক্ত মন্ুবচন সম্পর্কে নীরব “ইহাতে স্পষ্ট 

বোধ হয় যে এ অশ্রত অরৃশ্ত বচন রচন| করিয়! নবীন কোন স্ত্রীবধেঙ্ছু ব্যক্তি 
প্রাচীন নির্ণয়সিম্কুতে অর্পণ করিয়া থাকিবেন 1”১১৭ এই পদ্ধতিতে কোনও 
শাস্গ্রন্থের প্রামাণ্য ও কাল নির্ণয়ের প্রয়াম আধুনিক বিচারশীল দৃষ্িপ্রস্থত | 
রামমোহিনের এই সিদ্ধান্ত যে যথাযথ তা বর্তমানে প্রমাণিত। কমলাকর 
কত যে “নিরণযমিন্ধ' বর্তমানে প্রচলিত তা৷ স্পষ্টত রঘুনম্দনের পরবর্তা, কেন ন! 
সে গ্রন্থে বধুনন্দনের উল্লেখ বর্তমান; (২) প্রতিপক্ষ সতীদাহ সমর্থনে একটি 

শ্খখেদ মন্ত্র (১৯,১৮৭) উদ্ধৃত করেছিলেন যেটির প্রকৃত পাঠ এই 

“ইমা নারীরবিধবাঃ স্ুপত্বীরাগ্রনেন সপিশা সংবিশস্ত। অনশ্ররোছনমীৰা: 
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স্থরত্ব! আরোহস্ত জনয়ো! যোনিমগ্রে ॥ কিন্তু তিনি দ্বিতীয় পঙ.জির শেষ 

ভিনটি শব পাঠ করেছেন 'জনয়ো যোনিমক্নেঃ (১১৮ এই ভুল পাঠের 
উৎ্ন রঘুনন্দনের 'শদ্ধিততব'। যে গ্রন্থ ছিল বঙ্গীয় রক্ষণশীল স্মার্ত পণ্ডিত- 

সমাজের সতীদাহ জমর্থনের প্রধান অবলম্বন ।১১ আশ্চর্যের. বিষয় 
নতীদাহের স্তায় নৃশংস প্রথার প্রোত সমর্থন সম্পূরণকপে এই পাঁঠবিক্কতির 
উপরই নির্ভরশীল ছিল। মূল খধেদের পাঠ ( জনয়ো৷ যোনিমগ্রে ) 
এবং তার উপর সায়নকৃত ভাস্ত (তা! অগ্রে সর্বেষাং গ্রথমত এব যোনিং 

গৃহযারোহংতু। আগচ্ছুতু॥ পরীক্ষা! করলে স্পষ্ট বোঝা যায় এই 
মন তর সতীমাহবাচক নয়। রহুনন্দনের আবির্ভাবের কয়েক শতাবী পূর্ব 
হতেই সহমরণ-সমর্থকগণ স্থকৌশলে এই পাঠ পরিবর্তন করেছিলেন ।৯২ 
রামমোহনের কালে বাংলাদেশে মূল খখেদ ও লায়ন ভাম্ের পঠনপাঠন 
প্রচলিত ছিল না, স্থতরাং মন্ত্রটির পাঠ মেলাবার স্থযোগ তাঁর ছিল না। 

কিন্তু শান্বে গভীর অন্তদূ্টির ফলে তিনি ধরতে পেরেছিলেন, মন্ত্র 
সতীদাহবাচক নয়। “সহমরণ বিষয়' গ্রন্থে (১৮৩* ) তাই তিনি প্রতিপক্ষকে 
স্পষ্ট বলেছেন ; “ ইমানারীরবিধবা' ইতাদি মন্ত্রে সহমরণের বিধি লাই, 
দে কেবল পুরোবর্তা নারীদের অপ্রিক্রিয়াবাদ মাত্র।” এই গ্রন্থের ইংরেজি 
অস্থ্বাদে মন্ত্রটির তৎকালীন প্রচলিত পাঠের বিস্তারিত অর্থ বিশ্লেষণ করেও 
তিনি তার উক্ত দিদ্বাত্ত সমর্থন করেছেন এবং সেই সঙ্গে এই পাঠযে 

প্রকৃত না হতেও পারে এমন স্পষ্ট ইঙ্গিতও করেছেন [1:18 0888886 
( 66001706775 ৫0988 106 ****** 8020017) 100৪ 00 026 

00800881585 8৪ 880:19068..,11১২১ দেশীয় প্ডিতগণের তুলনায় 

রামমোহনের শান্তি যে কত গভীর এবং মন যে কতখানি 
গতান্ধগতিকতামুক্ত ও বিচারণীল এই বিশেষ আলোচনায় তা৷ প্রতিফলিত " 

বস্তত এখানে রামমোহন নিছক দেশীয় ম্মার্ত পঙ্তিত নন, তীর দুটি 
রিচারবুদ্ধিমম্পর্ন আধুনিক গবেষকের । উত্তরকালীন অনুসন্ধানের ফলে 
আবি্কূত উ্ত খখেদমন্ত্রের বিশুদ্ধ পাঠ ও তংসংক্রান্ত সায়নভায়া রামমোহনের 

ইঙ্গিতকে ত্য প্রমাণ .করেছে।. রামমোহনের গ্রন্গ্রকাশের ছাব্িশ 
বছর পরে (১৮৫৬) উইলমন এই ক্খেদমন্ত্রটির বিশুদ্ধ পাঠ অবল্ন 

করে এটি যে অতীম্নাহবাঁচক নয় তা প্রতিঠিত করেন।১২ -চুঃখের 
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বিষয় আলোচনা গ্রসঙ্গে তিনি পূর্বনথবী রামমোহনের নাষটি উল্লেখ করতে 
ভুলে গেছেন। ্ 
বর্তমান অধ্যায়ের ভূমিকান্বরূপ ডেভিড কফের যে সিদ্ান্তগুলির উল্লেখ 

করা হয়েছিল সেগুলির কিছু আলোচনা করে এই প্রসক্কের ছেদ টানা 
যেতে পারে। কফের 31108) 02161091190 800 036 82481 

[২1081588110 গ্রস্থখানির পাঠকের কাঁছে এটি কিঞিৎ আশ্চর্য না লেগেই পারে- 

না যে, রামমোছনের সঙ্গে ব্রিটিশ প্রাাবিষ্ভাগবেষকগণের যোগাযোগ সংক্রান্ত 
তথাগুলি গ্রায়ই তার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। অথচ এ বিষয়ে তথ্যের অভাব 

ছিল না। রামমোহন' পাশ্চাত্য ভারত-গবেষণাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং 
প্রয়োজনমত স্বীকৃতিসহ ব্যবহারও করেছিলেন, যদিও অন্ধভাবে নয়) কেন না 
দৃ্টিভঙ্গীতে ও উদ্দেশ্টে পাশ্চাত্য গবেষকগণের সঙ্গে তার পার্থকা ছিল। 
অপর পক্ষে তার ভাষাজান, পাগ্ডিতা, শান্্রচর্চা, শাস্ত্রের অন্থবাদ ও প্রচার 

সমকালীন পাশ্চাতা পত্ডিতসমাজের প্রশংসা! ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিন এবং তার 
দ্বীবন্দশাতেই আস্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, কোনও কোনও 

ক্ষেত্রে, যেমন বেদাস্ত ও পুরাণ-তস্ত্রের পর্যালোচনায় রামমোহন পাশ্াতা পণ্ডিত 

সয়াজের অগ্রগামী এবং ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ইসলাম। ধর্মশান্ের বিচারের ক্ষেত্রে 
তৎকালীন নবজাগৃতির নায়কগণের মধ্যে একক। গ্রাসঙ্গিকতা থাকা সত্বেও 
ডেভিড কফের আলোচনায় এসবের কোনও উল্লেখ নেই। তার পরিবর্তে 
তিনি বঙ্গীয় নবজাগৃতির উপর ব্রিটিশ পুরাতাত্বিক গবেষণার প্রভাবের চিত্রটি 
যে ভাবে উপস্থিত করেছেন তা এই £ উইলিয়ম জোদ্ম, ও কোলক্রক তাঁদের 

গবেষণার মাধ্যমে গ্রমাণ করতে চেয়েছেন বৈদিক সভ্যতার কাল ছিল ভারত 

ইতিহাসের হ্বর্য্গ। এই যুগে ধর্মে একেশ্বরবাদ ছিল, মুততিপূজার অস্তিত্ব 
ছিল না, সমাজবাবস্থা সতীদাহর ন্যায় নিষ্টুর প্রথার দ্বারা কলঙ্কিত হয় নি, 

ইআদি। তাদের নিকট থেকে এই “বৈদিক আদ” গ্রহণ করেছিলেন 
রামমোহন ও তাঁর অন্থবন্তিগণ। অপর পক্ষের উই্লমনের গবেষণার বিষয়- 

রস গ্রেধানত ভারতবর্ষের বেদাস্তোত্তর “মধ্যযুগ” ; তিনিই প্রথম পুরাণ সমূহের 
নিয়মিত আলোচন! করেন এবং সমগ্রভাবে তাঁর গবেষণ! ভারতবর্ষের এই 
“মধাধুগীয়" সাংস্কৃতিক মূলাবোধগুলিকেই বাঙালীমানসে গ্রির্ধিত হতে সাহাঘা 
করেছিলপ। রামকমল-রাঁধাকান্ত-মতযুয-তবানীচরণ প্রমূখ রাময়োহন-প্রতি- 
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পক্ষগণ আধুনিক কালে এই নব-“মধ্যযুগীয়” মানসিকতার প্রতীক। বঙ্গীয় 
নবজাগৃতির ক্ষেত্রে রামমোহনের বৈদিক' আদর্শ অপেক্ষা উইলসন প্রতিষ্ঠিত 
এই 'পৌরাণিক' মধ্যযুগীয় আদর্শই সমধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
নবজাগ্রত বাঙালী-মাঁনস এরই সঙ্ষে অধিকমান্রায় একাত্ম হতে পেরেছিল 
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মিদ্ধান্তগুলির পর্যালোচনাপ্রসঙ্গে প্রথমেই লক্ষণীয় ভারত-ইতিহাসের 
যুগবিভাগ সম্পর্কে লেখকের ধারণা অতি অম্পষ্ট। তীর মতে এতিহাঁসিক 

অভিবাক্কির পথে বৈদিক যুগ পরধবমিত হয়েছিল “মধ্যযুগ”-এ। পণ্ডিতগণ কিন্ত 
বৈদিক যুগের সমাপ্তি টানেন যোটামুটি পরপূর্ব নগ্তম' শতাবীর অবসান ও 
্ষটপূব ধষ্ঠ শতাবীর আঁরস্ের সঙ্গে সঙ্গে। তারপর ইতিহাসে যে পর্বের শুরু 
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তাকে ভাষা, নাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে বল! যেতে পারে 'ক্লামিকাল' 

সুগা। তারত-ইতিহাসের প্রাচীন যুগটি কিন্তু এই বৈদিক ও ফ্লািকাল উভয় 
পর্ব নিয়েই কন্পিত। কেউ কেউ এর মীমারেখা! টেনেছেন গ্রীঠীয় সম শতকের 
মধ্যম ভাগে; আবার কোনও কোনও মতে এই ( বৈদিক-ক্লামিকাল ) প্রাচীন 
এঁতিহের ধারা! গ্রীহ্ীয় দ্বাদশ শতকের অবসান পর্যন্ত সম্প্রসারিত। সে যাই 
ছোক, বৈদিক যুগ-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ধে মধাযুগের আরম্ভ এমন অদ্ভুত 
কল্পনা আজ পর্যস্ত কেউ করেন নি। প্রাচীন ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও 

সংস্কৃতি সম্পর্কে এ কালে যে সব পাশ্চাত্য পত্ডিত গবেষণা করেছেন তাঁরা 

পর্যায়ক্রমে সমগ্র প্রাচীন যুগের ছুটি বিভাগ শ্বীকাঁর করেন বৈদিক ও ক্লাসিকাল। 
এই ছুই পর্বে সংস্কৃত ভাষারও বৈদিক এবং ক্লাসিকাল ছুটি রূপ প্রচলিত ছিল। 
সংস্কৃত ভাঁষার মূলত এক হলেও গঠনে, বিশ্তাসে ও বযাকরণে তাঁর এই ছুই 
রূপের মধ দুষ্তব প্রভেদ। বৈদিক যুগের অবসানের কাল থেকে 'ক্লাসিকাল' 
সংস্থত ভাষ! ধীরে ধীঝে বিকশিত হতে থাকে, সপ্তম-অষ্টম শ্ীষ্টাব পর্যস্ত এই 
বিকাশধারা অব্যাহত থাকে । পরবর্তাকালে নানা আঞ্চলিক ভাষা ক্রমশ 
খরুত্ব অর্জন করতে থাকলেও 'ক্লামিকাল' সংস্কত প্ডিতমহলে শান্তচর্চা ও 

বিবিধ জ্ঞানান্থশীলনের ক্ষেত্রে নিজের স্থান ছাড়েনি। পূর্বের কয়েক শতাবী 
ধরে গড়ে ওঠ প্রথাসম্মত স্থিরীককৃত রূপে তার চর্চা অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে 

সমগ্র মধ্যযুগ অতিক্রম করে আধুনিক কাল পর্ধস্ত। ্ৃতরাং ভাষাগত ভাবে 

বৈদিক ও ক্লামিকাল মংস্কতের যুগ ইতিহাসের প্রাচীন ( বৈদিক-ক্লানিকাল )ও 

মধ্য ধুগবিভাগের সমার্থবাঁচক নয়। ভাষার অভিবাক্তির দিক দিয়ে ক্লাসিকান 
সংস্বতের সংগঠন ও বিকাশ বেদৌত্তবর যুগ (্রীটপূর্ব সপ্তম শতকের অবসান ) 

থেকে আরস্ত হয়ে ইতিহাসের গ্রাচীন-মধ্য-আধুনিক কালকে অধিকার করে 
আছে। ডেভিড কফ শুধু যে ইতিহাসের যুগবিভাগ ও ভাষাবিবর্তনের 
পর্ববিভাগকে একত্র মিশিয়ে ফেলে বিভ্রাস্তির স্থা্ করেছেন তাই নয়, এই সুত্রে 
বাবহত 209৮6087700 12766 0৫ [00187 10180 উত্তিটি তার 

অভিপ্রেত অর্থকে আরও ছুর্বোধা করে তুলেছে। বেদে আর ব্দোস্ত এক 
বন্ধ নয়, হ্তরাং 7০৪-৬৫৫1০ (বেদোত্তর ) ও 70০৪-৮৪০৪৮০ 

( ব্দাস্তোস্তর ) শষ ছুটির তাৎপর্ধও পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বেদাস্তের 
শ্রতিপ্রস্থান উপনিষদ বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গ) প্রধান উপনিষাগুলি বৈদিক 
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ভাষায়. বৈদিক যুগে রচিত। কিন্ত রেদাজের স্যায়গ্রন্থান (ষস্ত্র ) এবং 
শতিগরস্থান (গীতা) প্রাচীন ক্লামিকার যুগের হি ও ক্লাদিকাল সংস্কৃত ভাষায় 
লেখা। তা! ছাড়া এই গ্রস্থানন্রয়কে অবলম্বন করে বেদাস্তদর্শনের আলোচনার 
পরম্পরা ও এতিহ্গত ধারা ভাস্তকার বলদেব বিদ্তাতূষণের জীবৎকাল ( অষ্টাদশ 
শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধ ) পর্যন্ত সম্প্রসারিত, যাঁকে এঁভিহালিকর! চিচ্ছিত করবেন 
মধ্যযুগের অবদানকাল রূপে । স্ৃতরাং বেদাস্ত বলতে সাধারণভাবে একটি 
বিশেষ দর্শনপ্রস্থানের এই নমগ্র অভিব্যজির ধারাটিকে বুঝতে হবে যদি ন! কেউ 
এর দেশকালগত কোনও বিশেষ অর্থ নির্দেশ করে দেন। আলোচা গ্রন্থের 

লেখক কোথাও সে চেষ্টাকরেন নি। এই দিক দিয়ে তার ০০৪৮৬ ৫৫৪7০ 
18788 04 [00180 10180 উক্তিটি অর্থহীন। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে জোন্স-কোলক্রক-উইলসনের গবেষণ| বিষয়ক কফের 
মন্তব্যগুলিকে বিচার করলে ধর! পড়ে সবার সিদ্ধান্তগুলি প্রায় বন্ততিতিহীন। 

উইলিয়ম জোম্মের সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার হিসাব নিলে দেখ! যাবে 
বিগুলায়তন বৈদিক সাহিতোর মাত্র সাতটি অতি হ্ষুপ্র নির্বাচিত অংশের অনুবাদ 

ছাড়া তাঁর অন্তান্ প্রধান অনুবাদ ও আলোচনাগুলির বিষয়বন্ত ক্লাসিকাল 

যুগের সংস্কৃত সাহিত্য। 'খতুসংহার" 'গীতগ্রোবিন্দ' 'শকুস্তলা', 'হিতোপদেশ' 
'মন্ুদংহিতা' প্রভৃতির অন্ধ্বাদদ এবং সংস্কৃত ক্ষোর্দিতলিপি ও অনুশাসন বা! হিন্ছু 

চান্রমাসের আলোচনা,__এগুলির কোন্টি বৈদিক সাহিত্যের কোঠায় পড়ে? 
এর কোর্টির মধোই বা! কফ জোম্সের বৈদিক হ্ব্ণযুগের কল্পুন! খুঁজে পেয়েছেন? 
জোন্সক্লত বৈদিক সাহিত্যের অগ্থবাদগুলি সম্পর্কে বক্তব্য-_এগুলির মাধামে 
তথাকথিত বৈদিক স্বর্ণযুগের কোনও আভাদ দেওয়ার চেষ্টা নেই, ভূষিকা বা 
মন্তব্য ছাড়াই জোন্ম এগুলি গ্রকাশ করেছিলেন। ক্লাসিকাল যুগসংক্রান্ত তার 
রচসাঁধলীয় তুলনায় রচনাঁকটির নংখ্যা যান সাত এবং আয়তন ক্ষুদ্রাততিক্ষত্র_ 

ছয়টি বিরাট খণ্ড প্রকাশিত ক্ঠার গ্রস্থাবনীর মাত্র চোদ্দটি পৃষ্ঠাতেই সম্পূর্ণ ।১* 
প্রকাশক নংযোজিত ভূমিকা থেকে জান! যাচ্ছে এগুলি ০০7818 ০৫ 
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105861168 04 086 00010519057. 1611800-1  এই পরিকল্পিত 

গ্রন্থ জোম্স. লিখে যেতে পারেন নি। অন্ুবাদগুলির মধো আছে গায়ত্রী মন্ত্র 
ছুত্রকায় ঈশোপনিষদ্, রান্রিসক, যনুর্বেদের কয়েক পঙডক্ি এবং আর তিনটি 

থর স্তোতর। অঙ্গবাদ সর্বত্র ক্রটিহীন নয়। এগুলির মধ্যে রামমোহন শুধুমাত্র 
জোন্দের গায়ত্রীর অন্থ্বাদের মগ্রশংস উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি এর জন্থ 
জোন্সের কাছে কোনও ভাবেই খণী নন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের 
সস্তানরূপে তিনি বাঁলাকাল থেকে ( উপনয়নের সঙ্গে লক্ষে) গায়ত্রী জপে 

অত্যস্ভ। অপর পক্ষে জোন্স, রচিত যে গ্রন্থ তিনি প্রয়োজনমত ব্যবহার 
করেছেন, তা! ক্লামিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের অস্ততুক্ত মনুমংহিতার অন্থবাদ। 
ইন্দোইউরোগীয় ভাষাগোঠীর প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত ভাষার গুকত্ব ঘোষণা 
জোন্দের অন্ভতম কীতি সন্দেহ নেই; কিন্ধু মে উক্তির মধ্যেও বিশেষ 

করে বৈদিক যুগ সম্পর্কে কোনও উচ্ছাস নেই। বস্তত জোম্সের জীবন্বশায় 
বৈদিক গবেষণার স্বত্রপাতই হয়নি। এর কিত্বিস্থাপন করেন কোলক্রক তার 
১৮০৫ গ্রীষ্ীবে প্রকাশিত 017 036 ৬০০৪8 0: 980:80 ৬/:/27)85 ০£ 00৫ 

10098 শীর্ষক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধের ছারা।১২+ কিন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ 

নিবন্ধটিকে বাদ দিলে কোলক্রকের বাকী বিপুল পরিমাণ গবেষণার সমস্তটাই 
গ্রাচান ও মধ্যুগের ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্য ভিত্তিক। সংস্কৃত ব্যাকরণ, 
মংস্ত (ক্লাসিকাল ) ও প্রাকৃত ভাষা, কাবা, অলঙ্কার, সাংখ্য, স্থায়-বৈশেধিক, 
মীমাংসা, বেদান্ত, বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক, মাহেশ্বর, পাস্তুপত, পাঞ্চরাত্র প্রমুখ 
দর্শনগ্রস্থান, শ্ৃতিশান্্,। গণিত, বীজগণিত, জ্যোতিষ প্রতৃতি বহু বিভিন্ন ও 

বিচিত্র ক্ষেত্রে তা সম্প্রসারিত এবং সমগ্রভাবে পরিমাণে বৈদিক সাহিত্য 

সংক্রান্ত তার নিবন্বটি অপেক্ষা বছগুণে বিরাটতর। এখানে উল্লেখা “বো' 
সংক্রান্ত কোলক্রকের প্রবন্ধটি প্রাথমিক যুগের বৈদিক গবেষণার ক্ষেত্তে 
দিকচিহুস্বরপ হলেও বৈদিক যুগ সম্পর্কে তার কিন্তু কোনও উচ্ছাস বা 
(রাষাট্টিক কল্পন! ছিল না। কথিত নিবন্ধের শেষ অন্গচ্ছ্েটিই তার প্রমাণ £ 
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উক্তি যে মনোভাবের প্রকাশক তার মধ্যে আর যাই হোক কোনও অতীত 
যুগের কল্পনা নেই। সমগ্র বেদের পঠন-পাঠন ব| অনুবাদের বিশেষ কোনও 

উপযোগিতাও লেখক শ্বীকার করেন নি। দ্বেখা যাচ্ছে বেদের ভাষার তুলনায় 

ক্লাদিকাল মংস্কৃত তার দৃষ্টিতে অধিকতর শিষ্ট ও মার্জিত। এই নিবন্ধটি যে 
রামমোহনের দৃঠিতঙ্গীকে প্রভাবিত করেছিল এমন প্রমাণ নেই। কোলক্রকের 
প্রতি তীর শ্রদ্ধার অভাব ছিল না, খণ ম্বীকারেও (এমন কি প্রতিপক্ষের 

কাছেও) তিনি কপণ ছিলেন না। কিন্তু আলোচ্য রচনাটির উল্লেখ তার 
্রস্থাদিতে কোথাও নেই। কোলক্রক অবশ্ত আলোচনাগ্রসঙ্গে এখানে 
দেখিয়েছেন বৈদিক ধর্মের আপাত-বহুদেববাদের অন্তরালে একেস্বরবাণী চিন্তা 
লুকিয়ে আছে। কিন্ত উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বেই ইসলামের প্রভাবে 
রামমোহন তার একেশ্ববাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন ; ১৮৩-০৪ গ্রীষ্টাবে 

প্রকাশিত 'তুহ ফাৎ-উন্্-মুওহাহিদিন্'এ তা! ব্যক্ত । জোদ্দ.কোলক্রকের (এবং 

কেরীর) উপনিষদ অনুবাদের দৃষ্টান্ত রামমোহনের লামনে অবশ্থ ছিল, কিন্ত 
তার দ্বারা রামমোহন কতথানি প্রভাবিত হয়েছিলেন বলা শক্ত। তার 
উপনিষদ চর্চা ও সভান্ত অনুবাদ সম্পূর্ণ ভারতীয় দৃটিগ্রন্থত--পাঠ বা শ্রবণের 
সঙ্গে যেখানে অবশ্য অনুষ্ঠেয় যনন ও নিদিধাাসন | “কেবল ইতিহাসের স্তায়ঃ 
উপনিষদ পাঠের নিক্ষলতার প্রতি 'ঈশোপনিষৎ'-এর বঙ্গান্বাদের ভূমিকায় 
তার হুম্পষ্ট অনুলীনির্দেশ এই প্রসঙ্গে ন্মরণীয়।১২৯ বেদান্ত সমেত হিন্দুদর্শনের 
আলোচনা! কোলক্রক আরম্ভ করেন রামমোহনের বেশ কয়েক বছর 

পরে। কোলক্রক রচিত 018 006 ৫0068 ০ 6 চ৪10060] 11300 

ডয1৫০আ শীর্ধক ১৭৯৫ সালে প্রকাশিত নিবন্ধটির১* উল্লেখ করে কফ 

২৬৮ 



বলতে চেয়েছেন রাঁমমোহনের সতীদাহবিরোধী শীপ্্ালোচনার মূল প্রেরণ 
এই রচনার মধ্যে নিহিত। রামমোহন ( যিনি সততীদাহ বিরোধী নিজ সিদ্ধান্তের 
সমর্থনে ক্ষেত্রাস্তরে তাঁর প্রতিপক্ষ মৃত্যুপ্যয় বিষ্ভালঙ্কারের মত উদ্ধৃত করতেও 

দ্বিধা করেন নি),১০১ --কিস্ত, গ্রাসঙ্গিক শান্ালোচনায় কোলক্রকের উক্ত রচন। 

জম্পর্কে নীরব। উক্ত প্রবন্ধে কোলক্রক আলোচনাগ্রসঙ্গে হিন্দু বিধবার পালনীয় 

কর্তব্য সংক্রান্ত বেদ্-পুরাণ-ধর্মশান্্র গ্রভৃতিতে প্রদত্ত বিধানগুলি নিগুণতার সঙ্গে 

একত্র করেছেন; তিনি নিজে বিশেষ কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নি। কিন্তু 

তার সংগৃহীত শান্বচনগুলি পরীক্ষা করে দেখলে মনে হবে এক্ষেত্রে সতীদাহের 
পক্ষেই শান্্রগ্রমাণের পাল্প! ভারী; কচিৎ কোথাও ব্যতিক্রম ব৷ বিকল্পব্যবস্থার 
উল্লেখ আছে। এবং কোলক্রক স্পষ্টই বলেছেন ছু'একটি ব্যতিক্রম সবেও হি্দু 
শান্্কাবগণ মোটের উপর সতীদাছের শ্বপক্ষেই বিধান দিয়েছেন। সবচেয়ে 
চোখে পড়ে মন্ুম্থৃতি প্রদত্ত বিধবার আজীবন ব্রহ্ষচর্য বিধানের অনুল্পেখ যার উপর 

রামমোহন সর্বাধিক নির্ভর করেছিলেন ।১৫১ক পূর্বালোচিত খখেদ মন্ত্র ইমা 
নারীরবিধবাঁঃ কোলক্রক সতীদাহবাচক অর্থেই অন্থবাদ করেছেন, “অগ্রে' থেকে 
'অগ্নেঃ পাঠপরিবর্তনের কারচুপি তিনি ধরতে পারেন নি। আমরা দেখেছি, 
রামমোহনকে এই সিদ্ধান্ত পরে খগ্ুন করতে হয়েছিল। স্থতরাং কোলক্রকের 

আলোচ্য নিবন্ধট রামমোহন লক্ষ্য করে থাকলে৪ সতীদাহ সংক্রান্ত শান্- 

বিচারে সেটি তাঁর কোনও কাজে লাগেনি। উক্ত নিবন্ধের বিষয়বস্তু বিচারের 
যোগ্যতা ন1 থাকায় এই লুক ব্যাপারটি ডেভিড কফ ধরতে পারেন নি। 

বরং রামমোহনের রক্ষণশীল প্রতিপক্ষগণ ইংরেজি জানলে আত্মপক্ষ সমর্থনে এটি 

বাবহার করতে পারতেন। নিজের অজ্ঞাতসারে শ্রতিগ্রমাণের শুদ্ধান্ত কোলক্রক 

তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। স্বতিশান্ত্রর মধ্যে সর্বাধিক প্রামাণিক 
'মন্থুসংহ্তা'র সাক্ষ্কে অবজ্ঞা করেও তীদের কম সাহায্য করেন নি। 

কোলক্রকের রচনাবলীর মধ্যে তাঁর হিন্দু ব্যবহারশান্ত্রের (ক্লালিকাল সংস্কৃত 

সাহিতে।র অস্তভুক্তি, বৈদিক সাহিত্যের নয়) অহ্থবাদগুলিকেই রামমোহন 
সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করতেন। যত্বু সহকারে তিনি এগুলি ব্যবহার করেছেন এবং 
এর জন্য অন্গবাদককে যে প্রকাশে অভিনন্দিত করেছিলেন আলোচনাপ্রসঙ্গে 

তা দেখা গেছে। জোম্দ-কোলক্রকের গবেষণাকে বৈদিক যুগে সীমাবদ্ধ 
করলে ও তাদের মাধ্যমে বামমৌহনের উপর উক্ত যুগের “স্বর্ণরশ্মি” বিচ্ছুরণের 
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কল্পনাকে প্রশ্রয় দিলে তাই হিমালয়পরিমাণ বিরুদ্ধ াক্াগরমাণের প্রতি 
চৌঁখ বুজে থাকতে হয়। 

অপরপক্ষে উইলসনের আবির্াবের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতমহলে বৈদিকতুগ- 

সংক্রান্ত অন্ুসন্ধিৎসায় ইতি এবং “মধ্যযুগ” সম্পর্কিত গবেষণার শ্ুত্রপাত. এমন 

উদ্ভিও অজ্ঞতারই পরিচায়ক । উইলসনের গবেষণাঁও বৈদিক ও ক্লাসিকাল 
উভগ্ন যুগেই সম্প্রসারিত। তিনি যেমন ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
“মেঘদূত' ও সংস্কৃত নাঁটকাবলীর অনুবাদ করেছেন, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান 
প্রণয়ন করেছেন, কল্হণকৃত “রাঁজতরঙ্গিণী” গ্রন্থের বিশ্লেষণ করেছেন, প্রাচীন 
ক্ষোদিত লিপি (158:9002)-র অনুবাদ ও মুদ্রার তালিকা করেছেন, 

ধারাবাহিক ভাবে পুরাঁণসাহিত্যের আলোচনা করেছেন, লাংখ্যকারিকার 

অম্থ্বাদ করেছেন, তেমনি সায়নভায়ের অন্গসরণে খখেদের তিন খণ্ডে সম্পৃণ 
অন্থ্বাদ করেছেন এবং ঠ্টিভেনঘন সংকলিত মূল সামবেদ ও তার ইংরেজি 
অন্নবাদ নিজ সম্পাদনায় গ্রকাশ করেছেন। তাছাড়া! পরবর্তী জীবনে ইংলগ 
থেকে পত্র লিখে তিনিই কলিকাতা! এসিয়াটিক সোসাইটিকে বৈদিক সাহিত্যের 

শিতপথ ত্রাক্ষণ ইতাদি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি প্রকাশ করবার জন্য উৎসাহিত 
করেন। তার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ১৮৪৮ থেকে এসিয়াটিক লোসাইটি 
ধারাবাহিক ভাবে বৈদিক গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ করেন।১৬২ ডেভিড কফ 

উইলসনের গবেষণাকর্মকে সম্পূর্ণ “মধাযুগ”ভিত্তিক প্রমাণ করবার জন্য 
উইলসনের খধথ্থো-অম্গবাদ ও সামবেদ সম্পাদনের উল্লেখমান্রও তীর গ্রন্থে 
কধেন নি। তার উপর ড/1180178 080 16685 10 006 016 

18166 0£ 70৪৬8821700 1000191) 1018007--এই উক্তি দ্বারা তিনি 

আপন বক্তব্যকে পুরোপুরি হেঁয়ালীর রূপ দিয়েছেন। পূর্বেই বলেছি এতিহগত 
ভাবে ব্দোস্তদর্শনের ধারা অষ্টার্শশ শতাবী পর্যস্ত গ্রবাছিত। হুতরাঁং ভাঁরত- 

ইতিহাসে ব্দোস্ত কোন্ যুক্তিতে যুগ্র-বিভাঁজক রেখা গণ্য হতে পায়ে, 
বোস্তোতর যুগ বলতে কি বোঝায় এবং এই যুগ সম্পর্কে উইলসনের আগ্রহ 
কি ভাবেই বা মৌর্ধ ও গুধ যুগের ইতিহাস উদ্ধারে সহায়ক হল তা বুঝতে 
পারা কঠিন। 

আলোচনার ফলে দেখা গেল জোব্দ-কোলক্রক-উইলসনের কীতিমপ্ডিত 
তীবৃত-গবেষণাঁর যুগটিকে বোতিত্তিক ও মধাযুগতিত্তিক (বা 'বোদোস্বোত্র' যুগ. 
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ভিত্তিক!) অভিধেয় স্বতন্ত্র পর্বে ভাগ করবার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই, 
কেননা এঁদের কারও অগ্ুসদ্ধিংস! ভাঁরত সংস্কৃতির একটি কোনও বিশেষ 
শাখায় নিবন্ধ থাকে নি। জোন্দ-কোলক্রক যথেষ্ট ক্লাসিকাল লাহিত্যের চর্চা 

করেছেন, উইলমনও কম বেদচর্চা করেন নি। একথা মেনে নিতেও বাধা নেই 
সমগ্রতাবে এই প্রাচাবিষ্ঠাবিশেষজঞগণের অঙ্থন্থানের ফলে ভারত-সংস্কৃতির 
বস্তপ্পপটি অল্পষ্টতার আবরণ মুক্ত হয়ে দেশীয় শিক্ষিত সমাজের দৃটির সম্মুখে 
ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজিনবীশ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মচেতনার 

পরোক্ষ প্রেরণার উৎসরূপেও এই পুরাধৃত্রচ্চার নিশ্চয় একটি ভূমিকা আছে। 
কিন্ত বাঁমমোহন তীর জীবনার্শনের সবটুকুই লাভ করেছিলেন জোম্স- 
ফোলক্রকের গবেষণা থেকে বা মুখাত উইলসনের প্রেরণাই রামমোহন- 

ডিরোজিওর প্রতিপক্ষগণের কর্মকাণ্ডের মূলে গ্রধানত কার্ধকরী এমন সিদ্ধাস্ত 
করলে এঁতিহাঁসিক সত্যরক্ষা হয় না। রামমোহনের সঙ্গে ইউরোপীয় গবেষক- 

গণের যৌগাযোগপ্রসঙ্গ আলোচনাস্থত্রে আমরণ দেখেছি, এদের দৃষ্টিতঙ্গীতে 
মৌলিক পার্থকা ছিল, এবং যে সকল ক্ষেত্রে রামমোহনের চিন্তার গুলে জোদ্দ- 
ফোলব্রফ প্রভৃতির প্রেরণা করিত হয়েছে তার অনেকগুলি সম্পর্কেই এমন 

সিদ্ধান্ত তথাসমর্ধিত নয়। মৃতুযঞ্জয় বিষ্ঠালঙ্কার, রাঁধাকাস্ত দেব, রাঁমকমল 
সেন, ভবাঁনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সেশ্যুগের রক্ষণশীল প্রধানগণ 

উইলসনকে মুরুব্বী পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভারতে উ্লসনের কর্মজীবনের 
প্রথন্ন থেকে নয়। প্রথম পর্বে দেখি তিনি বামমোইনের বন্ধু, তার সঙ্গে বেদাস্ত- 
আলোচনায় নিযুক্ত । এরপর তার দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণের পরিবর্তন হয়েছিল 
এবং তিনি ধর্মসভাগো্ঠীর অন্তরঙ্গ এবং পরোক্ষে রামমোহনের প্রতিপক্ষ 

হয়েছিলেন । এই অন্তরঙ্গতা| গবেষণার ভিত্তিতে স্থাপিত হয় নি। শিক্ষানীতি, 
সতীদাহপ্রশ্ন ইত্যাদিতে দৃ্টিভঙ্গীর এঁকা এর মূলে ছিল। কিন্তু সনাতনপন্থী 

পর্তিতবর্গ (ধীর! সাধারণত ইংযেজি জানতেন না) বা রাধাকাস্ত-রাঁমকমল- 
ভবানীচরণ প্রমুখ ধর্মমভা-নেতৃবৃন্দের পক্ষে তাদের বক্ষণশীল মত-পৌষণের 
জন্য কোনও পাশ্চাতা গবেষণার প্রয়োজন হয় নি। পরম্পরাগত ভাবে 
ষংস্কতবিষ্ঠার চর্চা এদেশে আধুনিক কাল পর্যস্ত চলে এসেছে এবং এই 
বিস্তার নানা শাখায় পারঙলম পণ্ডিতের অভাব উনবিংশ শতাবীতে ছিল না। 
শান্চায় ঘা সামাজিক প্রশ্নের বিচাঁর়ে রাধাকাস্ত দেব প্রমূখ রক্ষণগীল সমাজপতি 
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গণের প্রধান সহায় ও নির্ভর ছিলেন তদের পোষিত এই প্ডিতদমাজ। 

সতীদাহ-সংরক্ষণ, বিধবা-বিবাহ সমর্থন, শবকল্পক্রম সংকলন-সর্বক্ষেতঅেই এই 
সহযোগিতা দৃশ্টমান। ডেভিড কফ যাঁকে কতকটা অযৌক্তিক ও অম্পষ্ট ভাবে 
'মধাযুগীয়' ভারত-সংস্কৃতির ধার আখ্যা দিয়েছেন, তার দ্বারা যদি স্থতি-পুরাণ- 

তত্র ইত্যাদি শান্্বাহিত এঁতিহা বোঝায় তাহলে একথাঁও স্বীকার্য যে দেশীয় 

পর্ডিতগণের পক্ষে তার পাঠ নেবার জন্য উইলমনের গবেষপার দ্বারস্থ হবার 
কোনও প্রয়োজন ছিল না। বরং কথাটি উলটে বলা যেতে পারে, নিজমতের 
সঙ্গে এই রক্ষণশীল গোষীর মতের সাদৃঞ্গ লক্ষ্য করে উইলমন স্বয়ং ক্রমশ এদের 
গ্রতি সহামভূতিসম্পন্ন এবং এদের লঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। রামমোহনের দঙ্গে 
তাঁর এককালীন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্রমাবসাঁনের মধ্যেও ম্প্টত এই ইঙ্গিত 
বর্তমান। 

উই্লসনের তথাক থিত 'মধ্যুগীয়' গবেষণাঁকে উত্তরকালীন বঙ্গীয় নবজাগৃতির 

মূল প্রেরণা বলেই ডেভিতঁ কফ ক্ষান্ত হন নি। তার মতে উইলসন প্রণোদিত 
এই নবজাগৃতির ভাবাদর্শের অন্যতম প্রবক্তা হলেন মৃত্যু্চয় বিষ্ভালঙ্কার ; [318 
1/67279 072771726 1101) 28 81060. ৫1:60615 8£81195 [২810- 
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হেয়ালী | জোদ্স-কোলব্রক প্রচার করলেন বৈদিক স্বরযুগের আদর্শ? তাদের 
কাছ থেকে তা গ্রহণ করলেন বামমোহন | রামযোহনের বেদাস্তমতের বিরুদ্ধে 

বেদাস্তচন্ত্িক প্রণয়ন করে মৃত্যু রামমোহন প্রচারিত বৈদিক ( আরার সেই 
বেদ-বেদাস্তের মিশ্রণ ! ) স্বরযুগের ধারণাকে নিরাকৃত করলেন এবং মেই শবে 
রেণেশাসের (1?) ভাবধারাঁও প্রতিষ্ঠিত করলেন। উক্ভিগুলি পাঠককে প্রায় 
উদ্ভ্রান্ত করে দেয়! মৃত্যুঙয় ইংরেজি জানতেন না $ উইলসন বা! অন্য কোনও 
পাশ্চাত্য প্ডিতের তথাকথিত 'মধাযুগতিত্তিক' গবেষণা দ্বারা তাঁর প্রভাবিত 
হবার বিনুমাত্র সম্ভাবনা ছিলনা । জোব্দ-কোলক্রক বৈর্দিক হ্বর্ণযুগের কোনও 
কল্পনা করেন নি, রামমোহনও তাঁদের কাছে এমন কোনও ভাবাদর্শ ধার 

করেদ নি। রামমোহন প্রাচীন ভারত-সংস্কৃতি ও নিজের ভারতীয় লত্ত! সম্পর্কে 
রদ্ধাবান ও সচেতন ছিলেন এবং প্রয়ো্নমত বেদাস্ত, স্থতি, পুবাণ তন্ন দৰ 
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শাস্ত্রের সাক্ষ্যই নিজ বিচারবুদ্ধির কষটিপাথরে পরীক্ষা করে ব্যবহার করেছেন। 
কিন্তু চিরায়ত ভারতীয় মৃল্যবোধগুলিকে তাঁর জীবনদর্শনের অঙ্গীভূত করে 
নেওয়া সত্বেও তিনি দৃষ্টিতে কখনই অতীতচারী ছিলেন না। সে দৃষ্টি 
ছিল সর্বদা ভারতবাসীর ও মানবজাতির ভবিষ্যতে নিবন্ধ। মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন 
তার লময়ের একজন প্রথম সারির শান্জ্ঞ পণ্ডিত, ম্যায়, স্বতি ও অলঙ্কারের 

অধ্যাপক 7১৪ বেদাস্তে তাঁর কিছু প্রবেশ থাকলেও এ শাস্ত্রে তিনি বিশেষজ্ঞ 

ছিলেন না। রামমোহনের “বেদস্তপ্রস্থ' (১৮১৫) এবং “বেদাস্তসার' (১৮১৫ )- 
এর প্রতিবাদে তিনি 'বেদাস্তচন্ত্রিকা” (১৮১৭ ১ কোনও ইউরোপীয় কৃত 4 

45001065 ০01 005 0:63600 5980610 0৫ [17000 ৬৬ ০181)10 নামক 

ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন। গ্রন্থথানি সম্পূর্ণ গতাম্গতিক দৃিতঙ্গী 
থেকে লেখা, এর মধ্য মৃত্যাঞ্জয়ের সচেতন রেণেশীস-দৃষ্টি প্রতিফলিত এমন 

কল্পনা হাম্তকর। মৃত্যুয়ের মত সে-কালের রক্ষণশীল আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানেখ 
সঙ্গে পরিচয়হীন কোনও পত্তিতের নিকট ভার গভীর শাজ্ঞান সত্বেও_-এমন 
মনোভাব প্রত্যাশিতও নয়। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখতে হবে মৃত্ুয়ের 

উক্ত গ্রন্থথানি গ্রচার খুবই লীমিত ছিল। ১৮৪৫ সালে 0815406 16গাতা 

পজ্িকায় “৬62170500--18 19 1? শীর্ষক নিবন্ধে যুগ্বলেখক রেতাঃ 

উইলিয়ম ইয়েস ও রেভা; আলেক্জাণ্ডার ভাফ এই প্রসক্ষে বলেছেন; “0% 
006 অ০:10 10961801215 ০ 1)0150160 210 9 000163 966 

01181078115 800০1 00 7 8100 0066 098 ০667 00 850010 201601 ; 

11788 10106 10821) 0165001% 161)00 10000581016 00 00081 & ০90৮ ? 

11)0660 আআ 17856 10656 5561 006 63০60 0086 আ1)101 1085 
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আড়াইশখানি ছাপ! হয়েছিল, ধার কোনও দ্বিতীয় সংস্করণ হয়নি এবং 
১৮৪৫-এই যা প্রায় দুপ্রাপ্য হয়ে পড়েছে, তার হ্ারা উত্তর কালে রেণেশাসের 
আদর্শ কোন মন্ত্র বলে গ্রসারিত হুল তা ডেভিড কফ কোথাও ব্যাখ্যা করেন 
নি। কিস্তএই আমেরিকান লেখকের পরের উক্তিটি পড়ে একেবারে হতবুদ্ধি 
ও নির্বাক হতে হয় 2:40 0790719 18 630600615 100001506 1% 
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আমরা শিখলাম, যাকে এতকাল উনবিংশ শতাৰীর নবজাগৃতি (বা রেণেশ স) 
বলে মনে করে এসেছি তা আসলে [71700 [৪৬:81190) বা হিনুত্বের 

পুনরুজ্জীবন মাত (নূতন যুগোচিত ব্যাথ্যা নয় 1); এর শুজ্জ নিহিত ছিল 

মৃত্যু্য় বি্যালঙ্কার প্রণীত 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' গ্রন্থে (যে গ্রন্থ ১৮১৭ সালে 

আড়াইশ খানি মাত্র ছাপা হয়ে, সেই শতকের চষ্লিশের দশকে প্রায় বিশ্বৃত ) 
এবং এই “বেদাস্ত'সন্মত হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদই আরও তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে 

প্রকাশ পেয়েছে পরবর্তী কালে বিষ্ভাসাগরের গগ্ে ও বিবেকানন্দের বন্তৃতায়। 
তথানিষ্ঠ না হয়ে মৌলিক হবার চেষ্টা করলে গবেধণার এমন করুণরমোদ্দীপক 
পূরিণতিই ঘটে! ডেভিড কফ খবর রাখতে ভুলে গেছেন, বঙ্গীয় নবজাগৃঁতির 

অন্ততম প্রধান নায়ক বিদ্যাসাগর কোনিও অর্থেই হিন্ু-পুনরজ্জীবনবাদী ছিলেন 
না; এবং বিশেষ করে বেদীস্ত ( এবং মাংখ্য ) দর্শনের প্রতি তার তীত্র বিরূপতা 

ছিল। এগুলিকে তিনি প্রান্তে ভ্রান্ত দশন আখ্যা দিয়েছিলেন। এমন কি 

বেদাস্তমতের সঙ্কে বাহৃত কিছু সাদৃশ্ঠ থাকায় তিনি ইউরোপীয় দর্শনক্ষেত্র 

সুপরিচিত ভাববাদী বার্কলের গ্রন্থও সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রমের অস্তরুজিতে 
আপত্তি করেন। এবিষয়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ রূপে ০০980011 ০: 

ঢ00০৪6০1-এর সম্পাদক ডঃ মোয়াটকে লেখা তার ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ 
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81)60)1১০ কিন্তু সাংখ্য-বেদীস্তের উপর এমন হাড়ে-চট। রিদ্যামাগর অপর 

এফ মনীষী প্রসঙ্গে নিরপেক্ষভাবে বেদীস্তের উল্লেখ করেছেন। ডেভিড 
কফের দুর্ভাগাবশত তিনি মৃত্যুঞ্য় বিদ্যালঙ্কার নন, রামমোহন রায় £ “১৮৩১ 

( যথোজ ) খুঃ অবে রাজা! রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি 

কোম্পানি সংক্রান্ত অনেক সম্্রাস্ত কর্ম করিয়াছিলেন; সংস্কৃত, আরবী, পাঁরসী, 

উদ? হিক্র, গ্রীক, লাটিন, ইঙ্গরেজী, ফরাসি, এই নয় ভাষায় বুাৎপন্ন ও বিলক্ষণ 
ুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন, এবং স্বদেশীয় লোকদদিগকে দেবদেবীর আরাধনা হইতে 
বিরত করিয়া বেদাস্তপ্রতিপাদিত পরক্রদ্ধের উপাসনায় গ্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত 

লবিশেষ যত্ববান হইয়াছিলেন।:."'"' রামমোহন রায় এ দেশের একজন অসাধারণ 

মনুষ্য ছিলেন নন্দেহ নাই” 1১৬৮ এ বিষয়ে অন্য কোনও মন্তব্য নিপ্রয়োজন। 

বিবেকানন্বগ্রসঙ্গে সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য -তিনি যদিও নব্য হিন্দু-আন্দোলনের 

সর্বাপেক্ষ। শক্তিশালী ও গ্রভাবশালী নায়ক, কিন্তু তিনিও কোনও অর্থেই হিন্দু 
পুনরুজ্জীবনবাদী নন, আধুনিক যুগচেতনায় প্রবুদ্ধ এক প্রবল বাস্ধিত্ব। অবশ্য এ 
কথা৷ স্বীকার্ধ, তিনি বেদাত্ত অবলম্বন করেই জগৎসমক্ষে হিন্দুধর্মের বাণী প্রচার 
করেন। কিন্তু ভার স্থবিস্তীর্ঘ রচনাবলীর কুত্াপি মৃত্যুগ্য় বিদ্যালঙ্কারের 
নামোল্পেখ নেই ; এ নাঁম তিনি কখনও শুনেছিলেন কিনা সন্দেহ। অন্যপক্ষে 
তার বৈদাস্তিক প্রেরণার উৎস এম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার জবানীতে তাঁর 
নিজেরই শ্বীকৃতি আছে। ১৮৯৮ সালের মে মাসে নৈনিতালে স্বামীজীর সে 

নিবেদিতার যে আললাপচারী,.হয় তার বর্ণনগ্রসঙ্কে নিবেদিতা বলেন £ ”[ ৪9 
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2০৮ 29৫ 2282260০৫৮১» দেখ] যাচ্ছে, বিবেকানন্দের বেোদাস্তগ্রচার 

কর্মস্থটীর মধো স্থামীজীর নিজন্বীকৃতি অনুসারে রামমোহনের গ্রভাবই 
কার্যকরী । এর উপরও বোধ করি অধিক মস্তব্য নিপ্রয়োজন। 

ডেভিস কফের অপর ঘে ছুটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ আমরা! বর্তমান অধ্যায়ের 

প্রথমে করেছিলাম সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিচার করে বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার 
করা যেতে পারে। প্রথমত তাঁর মতে অধিকাংশ আত্মমচেতন ভারতবাসীর 
কাছে কোলক্রকের বেদান্তোত্তর (কফের উক্তির সর্বত্রই এই বো-বেদাস্তের 

মিশ্রণ লক্ষণীয়!) যুগ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা! গ্রহপযোগ্য বিবেচিত হয়মি 
(১5115 08181) 19080606020 ৪1] 0০9৮-5 687006 09510700605 12 

17111500150 ডাত6 ০0100151157 01758080108 60 1008৮ 210001806 

[00181)8, )1১৪* অপর পক্ষে উইলসনের 'মধ্যযুগভিত্তিক' গবেষণার মধ্যে 
বঙ্গবাসী আত্ম-আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিল কেননা ভারত ইতিহাস ও 
সংস্কৃতির 'মধ্যুগ'এর সঙ্গেই বাঙালীর উৎপত্তি ও সাংস্কৃতিক বিকাশ জড়িত। 

এই কারণেই উনবিংশ শতাব্বীর শেষভাগে ক্রমশ ভারতবাসী অধিক সংখ্যায় 

উপলদ্ধি করতে আরম করে, ব্রাঙ্মসমাজের মত বৈদাস্তিক প্রেরগাজাত সংস্থাগুলি 

হিন্দুধর্মের সংস্কার না! ঘটিয়ে ভাঁরত-সংস্কিতির মধ্যে বিজাতীয় প্রেরণ! সঞ্চারিত 
করছে।১৪১ কোলক্রক উইলসনের গবেষণাকর্মকে যথাক্রমে “বৈদিক” ও 
“মধাধুগীয়” নামধের ছুটি পরম্পরবিচ্ছিন্ন খ্বতত্ত্র গীকোষ্ঠে ভাগ করবার পক্ষে থে 
কোনও যুক্তি নেই তা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গ বাদ দিলেও দেখা 
যাবে তায় আলোচনায় কফ, 'ভারতবাসী? ও 'বাঙালী” অভিধা দুটিকে নিহিচাবে 
গুলিয়ে ফেলেছেন । বাঙালী সংন্কৃতির যদি কোমও আঞ্চলিক শ্বাতন্ত্রা থাকে, 

এবং অবশিষ্ট উত্তর-ভারতীয়গণের থেকে বাঙালীর যদ্দি পৃথক কৌনও জাতিসত্ 
স্বীকার করতে হয়, তাহলে 'বাঁডালী” ও 'ভারতবাসী” শষছুটির প্রয়োগ সম্পর্কে 
অতিমাত্রায় সতর্ক ছওয়! প্রয়োজন । একটি পাদটাফায় তিনি ইঙ্গিত করেছেন 
শাক্ত এঁতিছ্, সহজিয়া আঙ্দোলন, বৈধ্বধর্ম গ্রভৃতির সঙ্গেই বাঙালী চিত্বের 

২৬ 



যোগ বমধিক ; অবশিষ্ট উত্তর-ভাঁরতে বদ্ধমূল ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতিধারা 
'তাকে স্পর্শ বা প্রভাবিত করেছে খুবই কম।১৪ং সেক্ষেত্রে ইন্দো-ইউরোপীয় 
বো-বেদান্তের এতিহ্ব কাদের কাছে বিজাতীয় প্রতিভাত হওয়া শ্বাভাবিক 

বা লভব? বাঙালী না ইন্দো-ইউরোপীয় সব্কবতি প্রভাবিত উত্তর- 
ভারতবাসী? কফ একবার বলেন ভারতবাসী, একবার বলেন বাঙালী ! 
কফের যুক্তি অনুসরণ করলে কিন্তু সিদ্ধান্ত করতে হুয় একে বাঙালীর! 

“বিজাতীয় মনে করলেও অবশিষ্ট বৈদিক এঁতিহ্বে লালিত উত্তর-ভাঁরতবামীর 

তামনে করবার কোনও জঙ্গত কারণ নেই। তাছাড়া এই প্রসঙ্গে মনে 

রাখা প্রয়োজন উনবিংশ শতাবীর ছিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য গবেষণার ক্ষেত্রে 

জোন্স-কোলক্রক-উইলমনের একাধিপত্যও আর ছিল না। এদের পদ্ধতি 
সিদ্ধান্ত ও যুক্তি বহন্থলে পরিত্যক্ত খণ্ডিত ও সংশোধিত হয়েছিল: বহু নৃতন 

ক্ষেত্রে গবেষণ! অগ্রসর হয়েছিল; ইংল্, ইউরোপখণ্ড ও আমেরিকার বধ 
প্রতিভাশালী পণ্ডিত প্রাচাবিষ্তাচর্চার জগতে গ্রতিষ্ঠীলাভ করেছিলেন। স্থৃতরাং 

'কোলক্রক-উইলননের প্রবর্তিত ধাঁরাই উত্তর-প্রজন্মের শিক্ষিত বাঙালী বা 

তারতবাসীর মানমিকত৷ নির্ণয়ে প্রধানত কার্ধকরী হয়েছে এমন কথা বলা 
কিছুট! ছুঃদাহসিক বৈ কি! উদাহরণস্বরূপ দেখানে! যায় উনবিংশ শতাবীর শেষ 
ভাগে বা বিংশ শতাবীর প্রথম-দ্বিতীয় দশকে পাশ্চাত; ভারত-জিজান্থগণের 
মধ যে নামটি কিছুকাল শিক্ষিত বাঙালীর মন জুড়ে বসেছিল সেটি কোলক্রক 

বা উইলসন নয়, ফ্রিডবীখ, ম্যাক্সয্যলের। মেকী “আর্ধামী*্র গর্বে 
আঘ্মচেতনাকে ক্ষীত করবার মেদদিনকার প্রবণতাটি ম্াক্স,মযলেরের 
বেদ-গবেষণার সঙ্গে যুক্ত করবার সঙ্গত কারণ থাক বা না থাক, 

অন্তত কিছুদিনের জন্য যে তা তার নামজড়িত হয়ে পড়েছিল এ তো৷ এঁতিহামিক 
মত্য। ব্রাদ্ষঘমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির মূলে বৈদান্ভিক চিস্তাধারার 

প্রেরণা ছিল বলেই জনমানসে সেগুলি “বিজাতীয়” প্রতিভাত হয়েছিল এ 
উদ্তিও তথাসমধধিত নয়। বরং ক্রান্ষসমাজের ইতিহাস ধারা যত্ব করে 

পড়েছেন তার! সাক্ষ্য দেবেন রামমোহন গ্রবতিত বৈদাস্তিক ধার! থেকে বিচ্যুত 
₹ওয়ার পর থেকেই স্রাহ্ষস মাজ শিক্ষিত আত্মসচেতন বাঙালী মানস থেকে ক্রমশ 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর ও রাজনারায়খ বন্ধ আধ্যাত্মিক ও 
সামাজিক দিক থেকে ব্রাহ্মদমাজে হিন্দু পরিবেশ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন 

৭৭ 



দৃ্টভঙ্গীর মৌলিক পরিবর্তন ঘটল কেশবচন্ত্রের কাল থেকে ।' তিনি ও 

গ্রতাপচন্ত্র মজুমদার ব্রাহ্মদমাজকে প্রটেস্টা্ট,প্রীষটধর্মের ঘনিষ্ঠ সং্পর্শে নিয়ে 
এলেন। ধর্মমাধনার ক্ষেত্রে ১৮৬৬ পালে দেবেন্্রনাথের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর 
“চৈতন্যের প্রভাবের আবির্ভাব পর্যস্ত কয়েক বৎসর কেশবচন্দ্ের দলভুক্ত ব্রাক্মগণ 
যীন্ত গ্রষ্টকে লইয়া কিছু কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন । বড়দিনের সময় 
যীরুর ধানে দিন যাঁপন করা যীন্তর নামে সঙ্গীত রচন| করা, উঠিতে বসিতে 
যীন্ত কীর্তন করা, অন্যান্ি ধর্মশান্্ অপেক্ষা গ্রাটীয় শাস্ত্র অধিক অনুশীলন করা 

প্রভৃতি চলিয়াছিল। সুতরাং লোকের ও প্রকার সংস্কার [ত্রাঙ্ষধর্নকে প্রচ্ছন্ন 
্ষটধর্ম মনে করা ] খ্বাভাবিক ।”১৪১ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিবাদ কেশব- 

নেতৃত্বাধীন ব্রান্মসমাঁজকে প্রভাবিত করবার পরও খ্রীষ্ধর্মের উপর এই বৌকটি 
মন্দীভূত হবার লক্ষণ দেখা যায় নি; কেননা কেশবচন্দ্রের ধর্জজীবনের একটি 

মৌলিক উপাদান ছিল 'পাঁপবোধ', যাঁর প্রসঙ্গ তিনি বিস্তারিতভাবে উপস্থিত 
করেছেন তার নিজমুখবিবৃত আত্মজীবনতত্বমূলক গ্রন্থ 'জীবনবেদ'এ।১৭% 
হিন্ুধর্মে এই সেমিটিক পাপতত্ব নেই ; তাই হিন্দু সাধনার চেয়ে খ্ীষ্টায় সাধনা 
অনেকাংশে তীর গ্রন্কৃতির অনুকূল ছিল। সামাজিক দৃষ্টিতেও কেশবাচন্্র 
্রাহ্মধর্ম ও ব্রা্মলমাজকে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত মনে 
করেন নি। ১৮৭২ গালের বিশেষ বিবাহুবিধি প্রণয়ন কালে-_আইনের দৃষ্টিতে 
্রান্মগণ হিন্দু নন--একথা! বলতেও তাঁর আপত্তি ছিল ন11১৪ক এই ধারাটিকে 
আরও সম্প্রসারিত করেন প্রতাপচন্ত্র মভুমদার | ১৮৮২ লালে প্রকাশিত তার 

ঢ8100 ৪50 010£1253 ০0৫ 016 91810009819] গ্রন্থে যেখানে তিনি 

্রাক্মদমাজের মত ও বিশ্বাপগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছেন, সেখানে সমগ্র 

্রাক্ষমমাজের হয়ে একথা বলতে 'ছবিধা করেন নি 116 91817000 98108] 

06115568 16518 01105 00 06 006 01016£ ০৫৪11 [1:011)65 2150 

€62016:5 1১৪৫ অবশ্য কেশবচন্ত্র তার নববিধানের ভূমিতে সর্বধর্মসমন্থয়ের 
একটি পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মগ্ুলীর-মধ্যে প্রবীণ 

শান্্রবিদ্ গৌরগোবিনদ রাঁয় প্রবতিত হিন্দুশান্্রর্চার একটি ধারাও বর্তমান ছিল। 
প্রতাপচন্ত্রের গ্ী্ধর্ম নিষচাত চিন্তা ও শেযোক্তগণের হিচ্দু ভাবধারার মধ্যে তীত্র 

সংঘাতও কেশোবোত্তব 'নববিধানম্গুলীর ইতিহাসে একটি অধ্যায়।১৪, কিন্ত 
গৌরগোবিন্দ রায়, কালীশস্বর় কবিরা, ছিজদাস দত্ত প্রভৃতির অনুধলিত গ্রাচা 
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ভাবধারা শেষ পর্যন্ত কেশবচন্তরের ব্রাদ্ষপমাজে প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। 
সাধারণের মনে ব্রাঙ্গধর্ম প্রচ্ছন্ন শ্রীধর্ম_ এমন ধারণা (সত্য হোক বা মিথ্যা 
হোক ) থেকেই গেল। উত্তরাধিকারন্ত্রে এই অপবাদের ভাগী সাধারণ 
্রান্মদমাজও হয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ী স্বয়ং এটি উপলব্ধি করে লিখেছেন : 
£ন76 1556 2180. 05090 01381800617500 06600 23 10660 0 

0003106 00925615, 15 006 86861 80016018000 008৮ 006 

17060100819 0৫6 0015 [ 980178121) 01810090 ] 98009] 10852 91001) 

€0: 650) 16815 200 1060008 01380. 00056 আ1)101) 816 0061 

০0%/0 89 [71003 [013 0005 00৪0 002 9181)000 98108] 185 ০0106 

00 06165871060 05 06 ০0106 70110, ০5 [70111005 906018115, ৪3 

(01001909170 10 8110006 £0196.11116156 1163 006 1006 00101)909 

0 006 7065612৮ 2ড18101% ০0% ০ 00065 0061) 2£91130 016 

31810098008]. 400 ভ100 006 50:88 0: 171900 16৮18] 
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2০০16” 1১৪৭ দেখা যাচ্ছে জনমানস থেকে ব্রাহ্মমমাজের দুরে সরে যাওয়ার 
এবং সাধারণের দৃষ্টিতে বিজাতীয় প্রতিভাত হওয়ার অন্যতম কারণ ডেভিড 
কফ কথিত এর বৈদীস্তিক ভিত্তি নয়-_-তার ঠিক বিপরীত, সেই বৈদাস্তিক বা 
ভারতীয় হিন্দু ভাবধারা থেকে বি্চ্যুতি। এরপর ডেভিড কফকে শুধু মনে 
করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, ব্রাঙ্গমমমাজের মত বেদ-বেদাস্ত অন্ধগ্রাণিত সমস্ত 

সংস্থাই ভারতীয় সাংস্কৃতিক জাতীয় ভাবধারা থেকে জ্ঘলিত হয়েছে এই মর্মে 
তিনি যে মত প্রকাশ করেছেন সেটিও বস্ততিত্তিহীন। বিবেকাননোর বৈদাস্তিক 
হিন্দুধর্ম প্রচার বা আর্সমাজের বেদতিত্তিক হিন্দুধর্ম সংস্কার ভারতীয় হিনর 

আত্মবিশ্বাস ও জাতীয়তাঁবাদকে যে লংহত ও অনেকাংশে পরিপুষ্ট করেছিল এ 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। 

সর্বশেষে ডেভিড কফের এই সিদ্ধাস্তটিরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন যে 
শিক্ষাক্ষেত্রে ১৮৩* থেকে ১৮৪৫ এর মধো প্রাচ্যপন্থী প্রভাব অপসারণ ও 

মেকলে-নীতির প্রতিষ্ঠার ফলেই পরবর্তী ইতিহাসে বঙ্গীয় নবজাগৃতির এক নূতন 
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কায়নিক ব্যাখা হুর হয় (800108600 105 001608%01) 0 006 118001- 

£:80)5 01006 8270851 63818581706 )1১৪৬ক এই পনর বছরের মধ্যেই 

'ভিরোজিওকে জ্ঞানরাজোর তুঙ্গে প্রায় সোক্রাতেসের আসনে বসানো! হয়। হিন্দু 

সংস্কারকয়পে রামমোহনের ভাবমূত্তি গড়ে তোলার জন্য দায়ী হলেন দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এবং এর গোড়াপত্তন হল ১৮৪*-৪২ সালে যখন দেবেন্দ্রনাথ ব্রান্ষমমাজে 

নৃতন শক্তিসধ্চারের ব্রত গ্রহণ করলেন এবং রামমোহন-গ্রস্থাবলীর নৃতন সংস্করণ 
প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। উনবিংশ শতাব্ধীতে রামমোহনই সর্ববিধ প্রগতিমূলক 
প্রচেষ্টার উৎম এবংবিধ সংস্কারের মূল হল 08108%8 2২৫৪৭ পত্রিকায় ১৮৪৫ 
মালে কিশোরীরঠাদ মিত্র বর্ুক রামমোহনের জীবনী প্রকাশ। কফের এই 

উক্তিগুলির মধ্যে বিভ্রান্ত চিন্তার একাধিক স্থৃত্র জট পাকিয়ে যে গ্রন্থির স্থষ্টি 

করেছে তার উন্মোচন শ্রমসাপেক্ষ । 
গ্রথমত, এই প্রসঙ্গে ডিরোজিওর নাম কি কারণে উখবাপিত হল তা! বোঝা 

ছুঃসাধা। ডিরোজিও তাঁর স্য্প আম়ুঙ্কালের মধ্যে স্বীয় মনীষার উপযুক্ত কোনও 

গ্রন্থ রচনা বা গবেষণা করে যান নি। তার অনামান্ত প্রভাব ছিল মুখ্যত 

শিক্ষার্ুরুরূপে তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্র ও ভাবপবিমগ্ডলের অস্ততূ্ত ব্যক্তিদের নিয়ে 

গড়ে ওঠা সমকালীন তরুণমমাজের মনে। হিন্দু কলেজে তার পাঁচ বছর 

অধ্যাপনা কাল ১৮২৬ থেকে ১৮৩১-এর মধ্য এই প্রভাব স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়ে 

কলকাতার মধ্যবিত্ত হিন্দু শিক্ষিত সমাজে এক ভাববিপ্রবের সৃষ্টি করেছিল। 
ডিরোজিওর অন্তরঙ্গ শির্যমগ্ুলী গুরুর শিক্ষার ও প্রত্যক্ষ সংশ্রবের ফলে দুটি 
বিষল্য় দীক্ষিত হয়েছিলেন-_দর্বসংস্কারমুক্ত যুক্তিনিতর দৃষ্টিভঙ্গী ও নৈতিক 
মূলাবোধ। এমন গুরুকে তারা দেবতুল্য শ্রদ্ধাভক্তি করবেন ও তার শিক্ষায় 

জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য চেটিত হবেন, তা খুবই ম্বাভাবিক। কিন্তু 

লিক্ষাক্ষেত্রে মেকলেনীতির জয়ের সঙ্গে ছাত্রদের মনে ভিরোজিওর প্রভাব 
সঞ্চায়ের কার্ধকারণসম্পর্কটা কোথায়? ১৮২৬ থেকে ১৮৩১-এর মধ্যে তো 

শিক্ষানীতি চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়নি। ডিরোজিওর ছাত্রগণ গুরুকে 
সোক্রাতেসের আসনে বিয়ে থাকুন আর নাই থাকুন গুরুর প্রতি তাদের 
অসাধারণ শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হতে স্থুরু হয়েছিল হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর 
ছধ্যাপনাঁর কাল থেকেই। ডিরোধিওর শিক্ষায় গুদের মানসবিপ্রবেরও এই 

পর্ব থেকেই আরম্ত। ১৮৩* থেকে ১৮৪৫-এর মধ্যে এই মনোভাবই অটুট 
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ছিল, শিক্ষাক্ষেত্রে মেকরে-নীতির প্রতিষ্ঠার ফলে নৃতন করে গুকপৃজা তারা 
আরম্ভ করেন নি। উত্তর কালে তাদের মনোভাব ( গুরুর প্রতি শ্রদ্ধ! বজায় 
রেখেও ) যেটুকু সংশোধিত হয়েছিল তার মূলে ছিল মেকলের নয়, রামমোহনের 
গ্রভাব। সগ্চম অধ্যায়ে তার বিস্তারিত আলোচন! করা হয়েছে। 

এর পর বাকী থাকে রামমোহন-গ্রসঙ্গ। দেবেজ্রনাথ ঠাকুর এবং কিশোরীচাদ 

মিত্র কার্ধত রামমোহনের উত্তরকালীন কাল্পনিক ভাবমূততি প্রতিষ্ঠার জন্ত দায়ী 
এমন সিদ্ধান্তের মূলেও ডেভিড কফের তথাজ্ঞানের অভাব | তিনি একটু 
খুবিয়ে বলতে চেয়েছেন, রামমোহনের জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর অনতিপরে মনীষী 

বা সংস্কারকরূপে তীর তেমন কিছু প্রতিষ্ঠা ছিল না; শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচযপন্থী 
প্রভাব বিদ্ুরণের পর উনবিংশ শতাব্ধীর চতুর্থ দশক থেকে তার ভাবমু্তি উদ্জ্ল 
হয়ে উঠতে থাকে । এটাই তীর মতে 205 0)16086007 বা! রমন্যাস স্ষ্্ি। 

ইউরোপীয় গ্রাচ্যবিষ্ঠাবিশীরদগণের সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগ সংক্রান্ত 

আলোচনাটি ধারা এ পর্স্ত ধৈর্বসহকারে পাঠ করেছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন 
এমন ধারণার কোনও ভিত্তি নেই। পণ্ডিত ও মনীষীরূপে বামমোহনের খ্যাতি 
তার জীবদ্দশাতেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৮২৪ সালে তিনি 

ইংলও ও ফ্রান্সের এসিয়াটিক সোসাইটিঘয়ের সদস্যপদ দ্বারা সম্মানিত। 
'ত ছাড়া ইন্দী ও গ্রাটধর্মশান্ত্ের মর্মজ্ঞ এবং মানবমূক্তি আন্দোলনের অন্যতম 

গুরোধারপেও জীবিতকালেই তিনি বিদেশে স্বীককৃত। এ বিষয়ে অসংখা 
সমকালীন সাক্ষ্যগ্রমাণের মধ্যে ছুটি এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে £ 

রামমোহন ইংলণ্ডে পৌছাবার পর সেখানে ইউনিটারিয়ানদের আয়োজিত সর্ব- 
সম্প্রদায়ের এক সভায় তাঁকে যে সম্বর্ধনা! দেওয়। হয় (১৮৩১ ) সেই উপলক্ষে ড; 

জন বাওরিং বলেন £ “[ 00820 1500 00 5৪5 ৪11 61661 210 101৩) 

€0: 1 800) 9016 0386 115 10009851016 00 61৬6 63016885101) 60 00096 

82100006125 06 10661:250 8100 21000108000 সা100 15101) 1118 

80617 1082 18 28800186017 211 ০091: 10017305,) ]:6০01190% 

80106 11066 10856 10001£60 01600861565 10) 1150012006 

1) 0065 800910 166] 16 81 ০01 00098 (1006-00100160 2061 

15086 08006819856 11560 00008) 15185105085 0: 8৫68, 

80010 800697 88011800610. 11067 086 01806850160 
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00100281962 1280 ০10 96 0061: 86188000518 01800 ০0: ৪ 

90০10668) ৪ 11110017018 ৩6০), আ৫:৩ 01)6260660]5 £0 90190ঞ 

0060) আ10) 0210 0:586006,,.18 85 10) 16211755910) 88 

0067 800015600 00৪6] 858 05611061701 60 1)60 1 80:66০106৫ 

0৮9 10) 5001 21006 006 15810 06 6100106 00 016 18021) 

[২8001001801] [২05.৮ 1১৯৮ বামমোহন আমেরিকা যাঁন নি কিন্তু তার 

খ্যাতি মে দেশে পৌছেছিল। তাঁর সঙ্গে তদানীস্তন আমেরিকার ইউনিটারিয়ান 
সম্প্রদায় ও. বুদ্ধিজীবিমহলের যোগাযোগের অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ আবিড়্ত 
হয়েছে। শ্রীমতী এড্রিয়েন মর তাঁর [২8201001707 0০৮ 210 4১1061108 

গ্রন্থে বু পরিশ্রমে সেগুলিকে সংগ্রহ করে নিপুণভাবে মাজিয়েছেন। ডেভিড 

কফের গ্রন্থে কুত্রাপি শ্রীমতী মূরের গ্রন্থের উল্লেখ তো দেখলাম না। এখান 
থেকে একটি মাত্র উদাহরণ তুলছি। ১৮৩০ থেকে ১৮৩৩ এর মধো কোনও 
সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে দাসপ্রথা-বিরোধিগণের একটি সম্মেলন হয়। 
এই সম্মেলনের কোনও সভ্য &001655 €0 0১6 14 07)0615 ০৫ 007081688 

01) 006 4১0০0110015 0£ 918%€1 নামক এক ইস্তাহার প্রকাশ করেন। 

এই ইস্তাহারে তিনি ছগ্সনামে স্বাক্ষর করেন “রামমোহন বায়', এবং বাখ্যান্বরপ 
মন্তব্য জুড়ে দেন £411) ০108178 0713 ৪001653 8110জ/ 106 00 2550176 

006 08106 ০0৫ 0156 ০0৫ 006 20090 6101161)061760 8170. 06106501610 

0£ 06 17010871806 00 11%11786) 00081) 1506 2. ভা10106 10081) 

78102001900 0২05. 1১৪৯ সমসাময়িক বিদেশী মহলে রামমোহনের ভাবমৃত্তি 

কি ধরণের ছিল বহু লাক্ষাপ্রমাঁণের মধ্য থেকে সে বিষয়ে ছু'টি মাত দৃষ্টান্ত চয়ন 
করে দেশের দিকে দুটি ফেরানে! যেতে পারে । 

১৮১৪-১৫ থেকে ১৮৩১ পর্যস্ত রাঁমমোহন স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাস 

করেছিলেন; বঙ্গীয় নবজাগৃতির ক্ষেত্রে তার স্থায়ী কীতির ভিত্তিস্বাপনও 

হয় এই পর্বে। ১৮১৫ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আত্মীয় সভা 
এবং বোাস্তসংক্রাস্ত তার প্রকাশনগুলিবও তখন থেকেই হুর । সমকালীন 

সাক্ষাপ্রমাণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধর্সবেত্া ও সমাজসংস্কারক 
রূপে রামমোহন প্রায় সঙ্গে. সঙ্গেই গ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। 'বদোস্তসার 
(১৮১৫ )-এর ইংরেজি অন্রবাদ (১৮১৬) এবং জার্মান অন্থবাদ ( ১৮১৬) 
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এবং উপনিষদাবলীর ইংরেজি অঙ্থ্বাদ সমকালীন পাশ্চাত্য জগতে কি পরিমাদ 
সাড়া জাগিয়েছিল তার কিছু আভাস পূর্বে দেওয়া হয়েছে। ১৮১৯ মালের 

মধ্োই তিনি বেদাস্তের অদ্বিতীয় পর্ডিত ও বৈদাস্তিক হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতারপে 
উইলসন কর্তৃক যে বিশেষভাবে স্বীকুত সেপ্রসঙ্গও বর্তমান অধ্যায়ভূক্ত। 
আত্মীয় সভা নামক যে গ্োষ্ঠীটি রামমোহনের উদ্ভোগে প্রতিষিত হয় 
প্রথম থেকেই সেটি ধর্মীয় ওসামাজিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল সংস্কার আন্দোলনের 
ধারক রূপে সমকাঁণীন জনজীবনে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। 
সমসাময়িক দেশী ও বিদেশী পত্রপত্রিকায় এর যথেষ্ট প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। 

'এসিয়াটিক জার্নাল, “মিশনারী রেজিস্টার”, “ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল" 
ত্ডিয়া গেজেট' প্রভৃতি থেকে এই সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিবরণগুলি যত্বনহকারে 

একত্র করেছেন শ্রীযতীন্ত্রকুমার মজুমদার ও শ্রীগ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।১৫০ 
এগুলির মধো কয়েকটি নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করলে আত্মীয় সভা কেন্দ্রিক 
রামমোহন গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করা সহজ হবে। ১৮১৬ 
সালের “মিশনারী রেজিন্টার' রামমোহন ও আত্মীয়-সভা সম্পর্কে বিস্তারিত 
সংবাদ দিয়ে লিখছেন, [106 915100715 1980 106 206100060 1013 

1106, 93৫ 1)6 ছা2৪ £0115 09101 £0810 1১৫১ ইতিয়া গেজেট'এ (১৮ মে, 

১৮১৯ সংখ্যা এসিয়াটিক জার্নাল এ উদ্ধৃত ) পাওয়া যাঁয় £ ড/6 16217 10 

£6৪0 58030500017 0086 006 10600011005 68610010401 82107 

107)01)01) [05,188 2116805 070900060 ৪, 10050 70/6110] 82৫০ 

01 006 77118009093 0£ 08150652170 15 $1011010, 0 10706101660 

(00165901706 1088 2850160 05 0086 21 85822000150: 0১৫ 

40119ডা:5 06006 ৫8:00 79০0০011763 [ আতীয় ভা ] 6001: 01806 

07) 981095 006 90) 10865102006 100082 0 10181001) 1101)01 

810 8101) 21010012) 50108 01 006 1806 [৪0178 00017 11191010081,,, 

শ)662 15100 00680019008 006 16956) 0৫ 16118610105 16001008- 

00015 00 80010815 61070600178 200 0086 11961811501 861১6 

10606 02 £675215]1 801605, 158 00811061008 18010 0:081658 

810017890 0021580563 ০৫ ৪11 0128385. 4১0 006 10668 110 0068. 

001১1 15 5210) 006 2058:015 01 006 01658111726 10168 168060016 
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(06 13060001066 0৫ 86৫51088065 চা) 2201) 000৫ 8190 0096 

16801000198 00 0190 6০০, 66 £:6615 018508560. 8130 €60612115 

80001000--006 155065910 0£ 21311768170 100৬1 0885118 [9৫116 

10) ৪ 5866 0: 06160905-006 10800106০0৫ 001548105৪0 ০0: 

81621108 আ100ভা9 00 0011) 10) 06 00:08 0£ 00610 1008081005 

স6:6 50106101160 88 1] 25211 006 81025010005 06161018168 

1) 08 20001)850 100186615. 961606 08588£65 100] 00 

09220001817808 0 005 605, 17) 810010 ০06 006 0016 

প13815108] ৪5806]00 0: ০5010 আ1:০ 1680 2150 23019811760; 200 

[510158 01 801359 আ০:6 50106 63016935156 ০0106 810) 01 006 

800/61006 11) 0136 000001768 01126 68000 1১৫২ রামমোহনের 

[7010016 50888510005 60 1015 0900:51020 শীর্ষক গ্রন্থ সম্পর্কে মস্তব্য 

প্রসঙ্গে ১৫ মার্চ, ১৮২৩ সংখ্যা ক্যালকাটা জানাল" বলেছেন, ”[02 ৪000০: 

10170891110 ০০] 2681, 15 0: 00০ 56০6 0£ 006 ড6021)0168 ভা) 

08৮০ 16160060 00 0000181 001501618008]1 1500028 ০: 00 

13107005 ; 8 56০ 13101) 19 9810 (0 19856 10621) 10616851175 1801019 

1) 96788] 06180 56818...৮ 1১৫৩ এমন উদাহরণ অসংখ্য দেওয়া যায়। 

এই আত্মীয়সভার মাধ্যমে বিকশিত ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের এঁতিহ্ 
অবশেষে সম্পূর্ণ রূপায়িত হয় ১৮২৮ সালে স্থাপিত 'ব্রাহ্মমমাজ' নামক গ্রতিষ্ঠানে। 
রামমোহনের পমকালীন শিক্ষিত সমাজে এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার 
হিসাব সে যুগের সংবাদপত্রে ও লোকমাক্ষ্যে ভালভাবেই পাঁওয়। যাঁয়। সতীদাহ 
প্রথার বিরুদ্ধে জনমত হ্থষ্টিকরে তাকে একটি সংগঠিত আন্দোলনে পরিণত 
করা সমাজসংস্কার ক্ষেত্রে রামমোহনের সর্বপ্রধান কীতি। এই কাজে নেমে 
তাকে যথেষ্ট নিগ্রহ সহ করতে হয়েছিল, গুপ্ধাতকের হাতে তীর প্রাণনাশের 

আশঙ্কা পর্যস্ত উপস্থিত হয়েছিল । কলিকাঁতার সমসাময়িক প্রগতিশীল জনমত 
কিন্ত রামমোহনের জীবিতকালেই এ-বিষয়ে তার ভূমিকাকে অভিনন্দিত করতে 
ভোলেনি। গ্রিভি কাউনমিলে বাধাকাস্ত দেব প্রমুখ রক্ষণশীল গোঠীর 
সতীঘাহ-উচ্ছে্ বিযোধী আবেদনপত্র অগ্রা্থ ছলে এই উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ 
করে ১* নভেম্বর ১৮৩২ গ্রোড়ারীকোস্থব্রাহ্মদমাজ ভবনে কলকাতার ভারতীয় 

১১, 



ও ইউরোপীয় নাঁগরিকবৃন্দের এক সভা! অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্থাস্ প্রস্তাবের 
মধ্যে মতীদাহবিরোধী সংগ্রামের সেনাপতি বামমোহনকে সতীদাহ-উচ্ছেদ- 

কল্পে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের জদ্য ধন্যবাদ জাপন করে একটি প্রস্তাব গৃহীত 
হয়েছিল এবং সাধারণ ভাবে কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে তার 
দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলনকেও অভিনন্দিত করা হয়েছিল ।১%৪ বিদেশে 
রামমোহনের মৃতার পর স্বদেশে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেও দ্বেখা যাস 

রামমোহন বিস্থৃাত তো ননই, বরং তার অবর্তমানে তাঁর কীন্তির এঁতিহাঁসিক 
গুরুত্ব যেন শ্বদেশবাসী ( কোনও কোনও ক্ষেত্রে তীর বিরোধীরা! পর্যন্ত ) আরও 

গভীর ভাবে উপলদ্ধি করতে আরম্ভ করেছেন। 'সমাচার দর্পণ” পত্রিকা! 
শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রকাশিত ; সম্পাদনার ভার মিশনারীদের হাতে 
থাকলেও এটির পরিচালনা ও রচনার কাজে দেশীয় পণ্ডিতদের যথেষ্ট সাহায্য 
নেওয়া হত। এঁদের কোনও পক্ষই রামমোহনের বন্ধু ছিলেন না। এই 
পত্রিকার ১৯ ফাল্গুন, ১২৪ (১ মার্চ) ১৮৪) সংখায় রামমোহনের মৃত্য 

প্রসঙ্গে এক শোকগাথা প্রকাশিত হয় যার রচনায় কোনও দেশীয় পণ্ডিতের 

হাত ছিল বলে নহজেই অন্থুমান করা যায় £ 

কুমারিকা খণ্ড মধ্যে বিদ্যামিন্ধু ছিল। 

কালরপ ভাস্বরের হাতে স্ৃখাইল ॥ 
বেদাস্তশান্ত্রের অস্ত নিতান্ত এবার। 

স্তনধ হইয়া শবশাগ্্র কবে হাহাকার । 

অলঙ্কার হইলেন আকার রৃহিত। 

দর্শন দরশিতহীন হইল নিশ্চিত। 

বেদ উপনিষদের ঘুচিল সুচন]। 
যন্ত্রণা যস্তরিত অন্য অন্য শান নানা ॥ 

ইংল্ীয় শানে আর আরবি পারছি। 

না বহিল পারদপি অন্ত এতাদৃশি ॥ 
্র্ম উপাসকগণ আচার্ধবিহীন। 

হায় হিন্স্থান দেশ হঈল নেত্রহীন ॥ 
পাত্ডিত্য দেখিয়ে যার সর্বশান্ত্রে অতি। 

রাজ। রামমোহন বলি বাখানে ভূপতি। 
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যা হতে প্রকাশ দেশে লানা বেদ বিধি। 

হরিলেক কালচোর হেন গুণনিধি ॥১৫« 

একদিকে যেমন এক বিরোধীপক্ষ রামমোহনের মৃত্যুতে হিন্দুস্থানকে “নেত্রহীন* 

মনে করছেন, অপর পক্ষে দেখা যায় রামমোহনের গুণগ্রাহীরা ৫ এপ্রিল ১৮৩৪ 
টাউন হলে এক শোক-সভা আহ্বান করেছেন যার বিজ্ঞপ্তি চোদদজন ভারতীয় 
এবং তেইশজন ইউরোপীয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত।১৫* ভারতীয় স্বাক্ষরকারীদের 

মধো ছিলেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ব, কালীনাথ বায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, 

শ্রীক্চ সিংহ, হরচন্ত্র লাহিড়ী, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কস্তমজি কাওয়াসজি, 
মখুরানাথ মল্লিক, রমানাথ ঠাকুর ও রাজচন্ত্র দাম। এই সভার পূর্ণ বিবরণ, 
প্রদত্ত ভাষণার্দির বয়ানসহ রক্ষিত হয়েছে।১৫ সভায় রামমোহনের উপযুক্ত 

স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং এই উদ্দেশে আট হাজার টাকা 

চাদা স্বাক্ষরিত হয়) ১৯ বৈশাখ, ১২৪১ (৩০ এপ্রিল ১৮৩৪ ) সংখ্যা দমাচার- 

দর্পণ'-এ টীদা-স্বাক্ষরকারীদের নাম-তালিক] প্রকাশিত হয়েছিল।১৮ লর্ড 
উইলিয়ম বেটিংক্ এই শ্বৃতিরক্ষার উদ্দেশ্টে পাঁচশ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করেন ।১৫৯ 

সমসাময়িক কাগজপত্রে এই সংক্রান্ত একটি অতিরিক্ত খবর পাওয়া যাচ্ছে। 

রামমোহনের শ্বৃতির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাগ্রদর্শনের জন্ত এই উপলক্ষে হিনু 
কলেজ রামমোহনের নামে এক অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি করবার প্রস্তাব হয়েছিল। 

২০ এপ্রিল, ১৮৩৪ তারিখে স্বতিরক্ষা। সমিতির সম্পাদক জেম্স ইয়ং বেটিংকৃকে 
লিখিত এক পত্রে এই প্রস্তাব করেন (1 006 108815 ০0010 08 ০01190690 

00 21300 ৪ 00 70121) [০5 00165801501 17) 006 1701000 

0011626, 1 অ০৪]] 088 06061 0101606 02002080021) 213 

0106119961১ & 5৪06. )1১৬০  বেটিংক্ এই প্রস্তাবকে ম্বাগত 

জানিয়ে প্রথম কিস্তিতে পাঁচশত টাক! দিতে প্রতিশ্রুত হন, এবং প্রস্তাবটি 
কার্ধে পরিণত হলে আয়ও অর্থ সাহাঁধ্য করবেন বলে জানান ।১*১ দুঃখের বিষয় 

প্রস্তাবটি শেষপর্যস্ত কার্ধে পরিণত হয় নি। এর কারণ ইয়ংএর পূর্বো্লিখিত পত্রে 
আভাসিত। তিনটি গোী ছিলেন বাঁমমোহনের স্থির গ্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
বিরোধী--উইলসন পোষিত বাঁধাকান্ত-ামকমল-ভবানীচরণ প্রমুখ প্রভাবিত 

রক্ষণশীল গোী (বিলাতবামী উইলসন তখন পর্যন্ত এই দলের প্রধান মুরুব্বী ) 
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'ধীরা হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষসভায় রামমোহনের অস্ততূ্জির তীত্র ও সফল 
বিরোধিতা করেছিলেন। বিশপ উইলসন ও রম ভোনেলী ম্যাঙ্গল্স্ প্রভাবিত 
গোঁড়। গ্ী্টয় সম্প্রদায় রামমোহনের স্াধীন প্রীটধর্মশান্্ আলোচনায় ধীর! ছিলেন 

বিহু ( ইয়ং-এর পন্জের ভাষায় চ00:806 ড711500. 100 1015 71000 
01800 ৪170 11908165 0০ 0013 00001508177 018063) ) এবং উচ্চপদস্থ 

শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের একটি ক্ষমতাশালী গোঠী ( ইয়ং-এর ভাষায় 010-01%11191) 

290) কৃষ্ণাঙ্গ রামমোহনের স্বাধীন-চিত্ততায় ধারা ছিলেন মর্মান্তিক কুছ 

( ইয়ংএর ভাষায় _*০ 811 5801) টি. 1. 7২০০ জা])0 19 (6 806০৫ 
£000021501)20017 0৫ 06 1110191) 08101 01 1770611606, 15 0৪০00118115 

09906601, 0025 ০8100006106 006 03013800০0৫ 06 01900 

88010 ০0201171810 0020806 100 06 1106 [10817], 06061001708 

£0 20921100027 65150176 500611010165), 10016151176 8170 

08660]. [0083 5০০: [401081710 1050৬ 0086 হি. 7. [, 090৫ 

621160 0% 8. 01%1] 8615৪0% 101 9501006 76150178] 110011910৪0 

10806 1310] 8090194186 ?”11১৬২ প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হলে হয়তো হিন্দ 

কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় অধ্যক্ষ সভা থেকে রামমোহনকে বাদ দেওয়ার 

অপবাধের কিছু প্রায়শ্চিত্ত হত। কিন্তু এই প্রয়াম ব্যর্থ হওয়া সত্বেও উনিশ 

শতকের তিরিশের দশকে মধ্যবিত্ত প্রগতিশীল চিত্তে রামমোহনের স্থতি অল্লান 
ছিল। ১৮৩৮ মালের ৯ ফেব্রুয়ারী ও ১৫ ডিসেম্বর মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা 

পুনঃগ্রতিষ্িত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করে কলিকাতায় যে ছুটি তোজসভা 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ছুটি উপলক্ষেই মুদ্রাযস্ত্ের স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য রামমোহনের 
সংগ্রাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শ্মরণ করে উদ্যোজাবা তার স্বতির উদ্দেশ্তে শ্রদ্ধা 
নিবোন করেন 1১৯* ১৮৩৭ থেকে ১৮৪৫-এর' মধ্যে দেশে-বিদেশে রামমোহনের 

্রন্থাদি গ্রকাশও অব্যাহত ছিল। ১৮৩৯ সালে তীর সংস্কৃত ও বাঙলা 

্রস্থাবলীর এক সম্পূর্ণ সংস্করণ গ্রকাশ করেন তাঁর পিল্ত ও আত্মীয় সভার সান 
অল্নদাগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ১৮৪৮এ এর দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়। ১৮৩২ 

সালে তাঁর তেরখানি প্রধান ইংরেজি গ্রন্থেরও একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় 
লগ্ন থেকে; ১৮৪এ দেখা যাচ্ছে কাম্পেন থেকে এই গ্রন্থাবলগীর একটি 

'ওলন্দাজ সংস্করণের প্রকাশ । এই সংক্রান্ত ডেভিড কফের উক্ভি, চ্জিশের 
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ঘ্শকে দেবেস্্রনাথ ঠাকুর লত্বর রামমোহনের গ্রস্থাবলী গ্রকাশ ও প্রচার করার 

ফলে রামমোহনের গ্রতিষ্ঠা তরান্বিত হয়,--ভিত্তিহীন.। বামমোহনের ভাবধারা 
গ্রচারের উদ্দেশে দেবেজনাথ তব্ববোধিনী প্তিকাঁয় তার কিছু কিছু গ্রন্থের 

সারমর্ম বা চুর্ণক প্রকাশ করেন। লম্পর্ণ বাংলা বা ইংরেজি গ্রন্থাবলীর সংকলন 
তিনি কখনও সম্পাদন কবেন নি। বাঙলা গ্রস্থাবলী রাজ নারায়ণ বন্থু ও 

আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৮৮ ্রীষ্টাকে। ইংরেজি 

গ্রস্থাবলীর ভারতীয় সংস্করণ যোগেন্রচন্্র ঘোষের সম্পাদনায় ছই খণ্ডে প্রথম 
প্রকাশিত হয়, যথাক্রমে ১৮৮৬ ও ১৮৮৭ গ্রীষ্টাকে। এখানেও কফ তথ্যনিষ্ 

হতে ভুলে গেছেন। অপর দিকে রামমোহনের শ্ৃতিরক্ষার প্রয়াস ১৮৩৪ সালে 
সাময়িকভাবে ব্যাহত হলেও, ১৮৪২-৪৩ সালে তাই নিয়ে প্রকাশে আন্দোলন 

করেন ইয়ং বেঙ্গল" দলের মুখপত্র 'বেঙ্গল ম্পেক্টেটর' । এ পত্রিকার জুলাই 
১৮৪২ ও ১৬ জুলাই ১৮৪৩ এবং ২৪ আগস্ট ১৮৪৩ সংখ্যার সম্পাদকীয় ও 
প্রাসঙ্গিক মন্তব্য থেকে এ বিষয়ে কিছু খবর পাওয়া যায়।১৬১ জুলাই 

১৮৪২ সংখা! প্রস্তাব করেন স্বতিরক্ষা৷ সমিতি সংগৃহীত আট হাজার টাকা 

দিয়ে রামমোহনগগ্রস্থাবলীর কয়েক খণ্ডে এক মংস্করণ প্রকাশ করা হোক, 
এবং স্থতিভাগারের উদ্ধত্ত অর্থে ও এ গ্রস্থাবনীর বিক্রয়লন্ধ অর্থে একদল 
প্রাচ্যবিষ্ভাবিশারদের দ্বারা বাঙলা! ভাষা অনুশীলনের কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা 

করা হোক। উত্লিখিত পরবর্তী সংখ্যা জানাচ্ছেন “বেঙ্গল হরকরা, 
'ক্রেণ্ড অব. ইত্ডিয়া” এবং "চার্চ অব. ইংলও ম্যাগাজিন' এই প্রস্তাব সমর্থন 
করেছেন। ২৪ আগস্ট ১৮৪৩ সংখ্যাতে বল! হচ্ছে রামমোহনের দেহাবশেষ 

ক্রি্টলস্ব আর্নোজ. ভেলে যেখানে স্থানান্তরিত হয়েছে তার উপর হিনুস্থাপত্য 

রীতিতে এক স্ৃতিসৌধ নির্মাণের জন্ত তারতবর্ধ থেকে কিছু টাক! পাঠানো 
হয়েছে। রামমোহনের অস্তরক্গ বন্ধু ্বারকানাথ ঠাকুরকে ১৮৪২ লালে তার 

প্রথমবার ইংলগ যাত্রা কালে এই কাজের ভার নিতে অঙ্রোধ করা 
হয়েছিল।১*৪ক অন্থুমান হয় তিনি ইংলণ্ডে এ কাজে যে অর্থবায় করেছিলেন তা 
প্রধানত ১৮৩৪ লালে সংগৃহীত এই স্বৃতিভাগারের গচ্ছিত টাক1।১৯ ভেভিড 

ধফ খবর রাখেন না, রামমোহনের ধারাবাহিক জীবনীগ্রকাশে কিশোবী্টাদ 

মিত্রের আগে উদ্ভোগী হয়েছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪২ সালে তার ও 

প্রসমকুমার ঘোষের যুগা-সম্পাদনায় প্রকাশিত “বিভাদরশন' নামক গল্পাযু মালিক- 

৮৮ 



পত্রের পৃষ্ঠায় ।১৯ রামমোহনের বিলাত-প্রবাম ও তব ধর লংগঠন হিসাবে 
ব্াক্ষমাজ দুর্বল হয়ে পড়লেও রামমোহন প্রবতিত বেদাক্কতিত্তিক একেশখবরবাদী 
মনোভাব যে শিক্ষিত মমাজে করমপশ্র্রদারমান ছিল ভার লযকালীন, নিবর্শন 
পাওয়া যাবে। জেমস ইয়ং তার ১৮৩৪ লালে বেছ্িংকৃকে লিখিত পূর্বোক্ত প্জে 
রাযয়োহন-গোঠী সম্পর্কে স্পষ্ট বলেছেন, “আ1০0 1 610106 (0 ৪9 88/5 
0800 08115 81901) 006 115178 800. 6000860 £6056180017% 1১৯৭ 

১৮৩৬ অক্টোবর সংখা 'জানান্বেষণণ এবং ১ জুলাই ১৮৩৭ তারিখের সমাচার 
দর্পণও 'ব্দ্মসভা'র মতবাদকে সমাঙ্ধে স্থপ্রতি্ঠিতই লক্ষ্য করেছিলেন ।১* এই 
পর্বে ত্রাক্ষসমাজের প্রতিষ্ঠানগত দুর্বলতার কারণ রামযোহনের মৃত্যুর পর 
দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্যতীত অন্থান্ত বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষকগণের এর সংম্রবত্যাগ 

ও অর্থনাহাযা প্রত্যাহার। কিন্তু রামমোহন প্রবন্তিত ভাবধারার মধ্যবিত্ত 

সমর্থন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল এটা লক্ষ্য করবার মত। তাই এই পর্বে 
রামমোহনহ্ ডাবপরিমগুলের পরিধি ক্ষীণৰল ব্রাদ্ষমমাজ অপেক্ষা বৃহত্তর 
ছিল। শিক্ষিত জনচিত্ত থেকে রামমোহন কখনই মুছে যান নি, পণ্ডিত, 
মনীষী, উদার ধর্মবেত্া, মানবপ্রেমিক ও সমাজসংস্কারকরূপে তার খ্যাতি 
জীবদ্ষশাতেই দেশে-বিদেশে প্রতিষিত হয়েছিল এবং শিক্ষার প্রসারহেতৃ 
ক্রমশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনের মুক্তি অধিক পরিমাণে সাধিত হওয়ায় ভার মৃত্যুর 
পরে তার ভাবধারা বিকাশের পক্ষে পরিবেশও ক্রমশ অন্থকুল হয়ে উঠছিল। 

উইলসন পোবিত ধর্মসভাগোঠী, গৌড়! গ্ীতীয় ল্প্রদায় বা উদ্ধত বণবিদ্বেধী 
শ্বেতাঙ্গ বাজকর্মচারীদের বিরোধিতা তার পথরোধ করতে পায়ে নি। 

ধর্মান্ধ উদ্ধত রক্ষণশীল সমাজের পক্ষ থেকে রামমোহনের স্বতিকে মুছে 
দেওয়ার ও তীর হৃষ্ট এঁতিহোর পথরোঁধ করবার এই সচেতন প্রচেষ্টাই 

পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে, রামমোহন সমকালীন সমাজে তার লমগ্র জীবনের 
সাধনা! হবার এমন একটি গতিশীলতার নঞ্চার করেছিলেন যা তিরিশের 
দশকেও অব্যাহত থেকে এই প্রতিপক্ষদলগুলিকে ভীত করে তুলেছিল। বিগত 
শতকের চক্লিশের দশকে দেবেন্রনাথ তত্ববোধিনী সভার মাধ্যমে ব্রাঙ্মসমাজকে 
যখন এক শক্তিশালী সংগঠনরূপে দীড় করালেন তখন তনি প্রায় সব কটি 

সমসাময়িক গ্রগতিনীল গোঠীকেই সঙ্গে পেয়েছিলেন। তার পিছনে ছিন্ন 
রামমোহনের জীবিতকাল থেকে তত্ববোধিনী লতার সঙ্গে রাসমা্গের 

১৬০ 



মিলন মুহূর্ত পর্স্ত বামমোহন-এতিহের ধায়াবাহিকতা। কিশোরীঠাদ ১৮৪ 
কীটাবে “ক্যালকাটা গিভিউ' পতজিকায় যে রামমোহন জীবনী লেখেন তার 
গ্রস্ততিপর্বের আভাস পাওয়া যাবে পূর্ববর্তী বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ও “বিভভাদ্শন'-এর 
পৃষ্ঠায়, এবং ১৮৪৩ লালে রাঁমমোহনের আদর্শে কিশোরীটাদের দিজেরই প্রতিটি 
[71000 1006012115170)10910 3০0০91605-র কর্মস্চীতে | দেবেন্রনাথ 

ব| কিশোরীটাদকে শূন্ত থেকে কোনও কাল্লনিক 2৫500 ছি করতে হয় নি) 
একটি পরিচিত, প্রবহমান গ্রশ্গতিশীল এঁতিহের ধারা তথ্ববোধিনী সভা ও 
71000 106021:11800010010 90016-র মধ্যে পূর্ণ বিকাশলাভ 

করেছিল। 

প্রমাণপঞ্জী 

৯, 08512 1001 0170181) 07674410917 270 06 87661 82701550066: 28 

005017105 ০ 17011) 1102617112610) 1775-1885, 

২, 1৮12 22 983-89. 

৩, 1016 0. 176. 

৪, 3. 839:6858:৫8 2106 01810150110) 0 06 8610155010৫ ০ 1001) ( £081180 

ঘ16058188100), 131081007. 22688) 10800, 1946, 0, 201, 

ক, এবিবয়েত, &. 831502048-এর উতভি-:131568 অ৪৪ 881৫1718658 1986 ০ 

97009 6১৪০, 3828801 10 6৮০ 8156 0811 01 806 61856669065 98068291 

(78741566166 মা) 16019 8 06 864) 9 1৫0110016 0০0৫00. 3904, 0, 48) 

প্রহণযোগয নঙ। তুলনাটি থাটে ন!। 
&, জাক্ষ্য করলে দেখা যাবে আধুনিককালে প্রাচাভূমির যে অংশে যে পাচ্চাত) জাতি যখন 

অধিকার গাপন করেছে সেই অঞ্চলের প্রাচীন স্ভাত1! ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেধণার 

প্রথম যুগে সাধারণত মেই পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতমগুলীই অগ্রনী হয়েছেম। ভারতীয় বিস্ঞায় 
গেম অশ্মিলিতভাবে আদৌ ইংরেজগণ অগ্রণী তেমনি নেপোলিয়মের মিপর-অভিযানের 
ফলে মিশরের পুরামৃ্চ্চার প্রথম বুগে' ফরাসী পঙিতগেরই প্রাধান্ত। ইলোদেশিয়। ও 
ইন্যোচীনের ক্ষেত্রে বখারমে ওলনাজ ও দয়ামী গঙিতদেয় ভূমিক! সম্পর্বেও একই কথ! 
বল! যায়। গাশ্চাতা দেশগুলির সারাজাধিত্তারের সঙ্গে তাদের প্রাচ্যবিষ্ঠার্চানর একটি 
'অধিচ্ছেত যোগ ছিল। লঙ্গণীয় ঘে লাক্পরতিককালে সাহাজোর অংলুষ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
প্রাযবিভাবিংয়ে উৎমৃকা এবং এই বিষয়ক গযেষণ য় উৎবর্ধের ক্রমশ অভাব ঘটছে। 

৬ 8, 0. 68181) 52106 306065 1790. 018 08108088)) 00108848676 

৯, 



০ 90 (0০৯০৮৪৮1919) 7 696-0 : এই প্রব্ষটির খ্রতি আমার দৃষ্টি আবর্ধখ 
করেছেন গ্রীহমণ্ল বঙ্যোপাধ্যায়। 

ওক, আষইবা 0, 10165102715509 0 17147 1160 (28281182 

17505186005 ) ০], 2, 0510085 1997, 22, ৪-9, 

৭। সুদীল বন্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় রনেসসাসে পাশ্যাতযবিষ্ঞায় ভূমিকা, কদিকাতা। 
১৩৮৬, পঃ ৮০৯ 

৮,716 18063 ০01 ৮7৫76) 24517745160 103 716 (158 000660 80৫ 

&0006860 ৮ 9, 0. 27191) 20010৮0180৫. 1.0900 1906, 07. 269-10, 218, 

884.68) 887-88. 

। ৯, 985185 তা116108 276 81484948-06614 011 101010865০0 216৫17৫ 

074 /11001) ৮) 5181/068 16019765 8৮70 0165 0015612620 17671 116 01180701) 

7) 06 30175062601 11017 170178486 ০ 016870111015 ৫ মি০139) [.080008 

1788, 9. 10) উইলকিল্স, কৃত ভগঘদ্গীতার এই অনুবাদের তৃমিকান্বরপ হেন্টিংদের 

সুদীর্ঘ পত্রথা নি মুদ্রিত হয়েছিল (2. 6:16) 

১৪,190 60. 1913 

১১,411 0০৮ 05100006201 026 8818816 9০8161], 26 [৪160 758012085 ] 

৪৪ ০006 01165 98711986 500 20086 9681008 2:00006678 ; 8:00 06 2090809 ময় 

10: 91: 11180 0068 10 006 51551060615 02061) 8125]017 0608586 06191 

6৮৪৮ 865 5৪006 86 0018 00201006200. 1618015 8080162860০ 0০ )086106 60189 

০195.) 0, 7, 01616 11611015০01 06 1116 ০01 116 10181 শর07016516 ৮7৫11417 

17451165, 2750 30987013616] ০ 117016 7০]. 101) 19080001841, 

পট, 165, 

১২, 0, 28০৪১০০৮174 /7018 01 06 7018 70110100116 (081608৮8 

1819) খস্থের ভূমিকায় ওয়েলেস্লীর এই মন্তব্যলিপি (8110966) খানি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছে 
(00, 17511) । 

১৩, 12 200. 511শ11 

১৪. ধাবসায়ে মুনাফা অর্জন বাদের প্রধান লক্ষ্য কোম্পানীয় সেই ডিরেক্টরবর্গ কিন্ত 
ওয়েলেসূলীর এই ব্য়ধহূল সাংস্কৃতিক উদ্ভমকে সূনজরে দেখেন মি এবং এই প্রতিঠানটিফে 
উঠিয়ে দেবার বড়! নির্দেশ ১৮০২ সালেই বড়লাটকে পাঠিয়েছিলেন । এর উত্তরে ওয়েলেসূলী 
৫ আগস্ট ১৮২ তারিখে কোম্পানীর চেয়ারম্যানকে কলিকাতা! থেকে এক মৃহুতিপৃধ দীর্ঘ 

পত্র লিখে ফো, উইলিয়ম কলে প্রতিষ্ঠা! সমর্থন করেন এবং কলে তখনকার মত রক্ষ| 
পায়। ওয়েলেস্লীয পঅধানির জন্ত ওষটব্য 2০8১৪০%৮ 0. 0/%. 0, 2৮114117 

ওয়েলেস্লী হেট্টিংমের যতই সংস্কৃতিপ্রেমী ছিলেন । 

১৫, সুদীলকুমায ছটোপাধ্যায়, বাংলার নবজাগরণে উইলিয়ম কেনী ও তার পরি, 

২৪১ 



ফলিফাতা। ১১, পৃ: ১৭২-৭৪; লজমীকাতত দান, বাংল] গঞ্জগাহিতোর ইতিহাল। পরিবর্ধিত 
সংস্কাধ, কলিকাতা! ১৬৯৯ পৃঃ ১২২। ১৫২ 

১৬, 2106 867175452 0 5017684 0 গা 0181741 9878%71$ 407 6. 2045 

10731911060 55014700920) ৮ অম1৯৮, 08০7 80৫ 10998 

১45785785 01, 1 (255 জাজেত 9008) 88059051806 1 ০ টা (055 885০5৫ 
90০8) 68:820075 1808 ; 7০. 2 (709 98697069০০৮) 8918727015 1810. 

এই গ্রন্থের অবধিষ্ট অংশের পাঙুলিপি অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হয়। সম্প্রতি এক গবেষক 
লিখেছেন কেরী ১৮০৩ ত্রীষটা্ধে পাঁচ থণ্ডে রামায়ণের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন (প্র. 
10801512০86 97175) 82656 51755100765 8) 17016 1793-1857 0857007138৩ 

1961 ?%, 9.98)। কিন্তু তথ্যটি ঠক নয়। প্রকৃতপক্ষে কেয়ী কৃতিঘাস রচিত বাল 

রায়ার়ণের এক সংস্করণ ১৮০২ সালে পাচ থণে প্রকাশ করেন। তিনি মূল সংস্কৃত রামায়ণের 

বঙ্গানুধাদ করেদ দি। 

৯৭, সৃদীলকুমার চটোপাধ্যায়, প্রাগুজ এছ, পৃঃ ৮৯ 

১৮, &, 8509৬ 07715071900 06 03061017698 0 17,016) 1500402 1999, 

9. 169; সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় রণেরসীসে পাশ্চাত্যবিার ভূমিক!) পৃঃ ৪৮ 
5৮, 88821] 1087081 105 9806: 0০002006100 6০ 98050006 8900187801, 

শি6508769 001872 2816276, 81167: 801188 টি00062, 248:00 1989) 

20, 898, 

২০, চার্লস খ্র্যান্টের হিলগু সংগ্কতি বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী উপধুক্ত বিশ্লেষণের জন্য জ্টব্য 

8:10 98095 114 27815 0৮180 074 77076 08192 1959) 20, 29-88 2 কিন্ত 

লেখকের পরবর্তী মত্তধ্য। “১৩ 25088110] 19 86০০৫ 12) 001071865 0000888 80 

6106 888 50018 00100080518 0:5৫160081 ৪661609, (তো 20061ঘ5 01 63009016705 

108 09005071099 ৪/৯38 00801668664 69 17086 80780001005 26880. 60: 101$80 

181181928, 188) 20818300908 80৫ ০0৪১০০৪১) (১, 8৮)--লংশোধিত হওয়া] প্রয়োজন । 

উপরের জালোচন থেকে দেখ! গেছে হেস্টিংসের আমলে নিছক শামনকাধের সৃবিধার জঞ্ডই 

কেবল ভাবতীন্ব সংস্কৃতি ও জীবনচর্ধার উপর হত্তক্ষেপ ন! রায় নীতি অবলন্িত ইয়নি। 

এর মূলে প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি একটি মৌলিক শ্রদ্ধাধোধও ছিল। এই এডি প্রভাবিত প্রথম 
আমলের ইংয়েজ খ্রাচ্যতন্ববিংগণও এই লগ্রন্ধ দুটিয় অধিকারী ছিলেন ; দৃ্টাসক্পপ জষ্টবয। 
ইংলণের রয়্যাল এসিয়াটিক লোসাইটির ১৫ মার্চ ১৮২ৎ ভারিখের অধিষেশদে কোলরবের 
ভাষণ 14156611876088 7585658 ০1, 1) 17056001881 2) 29 । কোলক্রক এখানে স্লষ্টই 

ধলেছেন প্রাচ্য মাতা মিকট ইউরোপের ও কিছু শিক্ষীয় আছে। 
২১, 0989898 পু 811475 ঠে 1 0০11446 ০ 80+ 77112) 8০704 [৮ 

নিচ, 88, 

২, 14 87285418201 0 914, 

বং 



২, ব্রজেন্রসাথ বল্দযোপাধ্যা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেবের গঙ্ডিত (সাহিত্য'সাধক 

ভরিতমাল! ]। সজনীকাস্ দান, বাংল! গল্পসাহিতে)র ইতিহাস, পরিধমিত নংদ্বরণ) ফলিকাত। 

39৯৯) পৃ ১৭৫০২২৩ 

২৪, জ্নীকাত্ত মাস কতৃক উদ্ধৃত, “বাংলা গ্জমাহিত্যের ইতিহাস) পৃঃ ৮৫ 
৭৫, সঙ্জনীকান্ত দাস কর্তৃক উদ্ধৃত, বাংনা গভসাহিভোর ইতিহাস। পৃঃ ১১২১৩ 

২৬. প্রাচ্যততববিদ্রণপে ফে্রীর ফাঁতিয এক মৃল্যায়দ করেছিলেন হোয়েস হেম্যাদ উইলসন 
তার 5008109 ০0 60৫ 08818086280 18১0828 01 10. 05167 85 ৪0. 02016828881 

8980187 80 1:5081880, পীর্ঘক প্রবন্ধে । ফেনীর ত্রাতুচ্গুত্ ইউস্টেস্ কেী রচিভ 

8৫70 0 71051) 001৬5 (0০02০051886) গ্রন্থের পায়শিষ্টযাপে (22. 88610] 

এটি প্রকাশিত হয়। সেখানে তিমি বাল! ও অন্তাত আধূনিক ভাষার ক্ষেত্রে বেরীয় 
'গবেষণাকে যখোচিত প্রশংসা! করেও মন্তব্য করেছেন ৮0৫. 08৪7 267৩: 608885৫ 8০ 

ওঠে 90081067815 63608 00 689 01958906100, 01 111960 1188:58%29 00900086660 

বা] 01101081081 29888:081) (0, 699) ; এবং ডিমিও লক্ষ্য করেছেন বাইবেল অনুবার 
ও প্রচার ছিল বেরীর প্রধান কান্ধ--ডার অন্তান্ত গযেষণ। ছিল এর কাছে গৌঁণ (1098৩ 
%81028 00180169626 0০5667 8890206816০ 609 28810 60৫ 01 20010101158 

80৫ ৫1886001088108 65081881056 0৫ 8017 99621080055 ) (9, 606) । উইলসমের হতে 

কেরীরচিত সংস্কৃত ব্যাকরণধানি (১৮০৬) আধুনিফ কালে কোনও খধুমিক ভাষায় চিত 

প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত ব্যাকরণ, এবং সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের পক্ষে অতি উপযোগী গ্রন্থ (72 86: 

99)। কেনী-মার্শম্যাদেয় রবামায়ণের আংশিক অনুবাদ সম্পর্ষে ভার হতব্য, এ মুল 
অংশটি অতি হছে সৃচারুয়পে সৃজিত হলেও, ছনুধাদে মূলের মৌনাধ হথাযথ প্রকাশ পায়নি 
0, 698)। 

২৭, রামায়ণ অনুবাদের অন্ততম সহায়ক জপ্তয়। মা্শম্যামের দুটিতে এই অনুবাদের 
প্রয়োজনীয়ত! ধু এইট্কু, যে এর দ্বার! সরকারী মহলে মিশনারীদের প্রতিপত্তি কিছু বাড়বে 
এবং এর বিজ্রয়ল্ধ অর্ধের সাহায্যে বাইবেল-জনুবাদের কাজ দ্বরাদ্ধিত ছযে। উইলিয়ম 
ওয়ার্ড, ভার চার খগ্ডে সম্পূর্ণ 4০505: ০ (১6 চ7770785, 84120) ০74 এরামাতাত 0 

44 781700৩-এর মত তখাপৃর্ণ এবং নিষ্ঠা, য় ও পরিশ্রমের পরিচয়বহ গ্রন্থে 
(88800০51811) এক সুষীর্ধ মন্তব্য জুড়ে দিয়ে বলেছেন, হিন্দুদের ধর্ম, সাহিত্য ও 

লংস্কৃতি কত অসার, অনিষ্টকর ও রুসংগ্কারপূর্ণ তাই উপবুক্তভাখে দেখানোই তার উপেষ্ঠ। 
এই প্রনর্গে তিনি ক্গোভ প্রফাশ করেছেন যে, গাল্চাত্য কোনও কোনও লমকাীম 
উ্ধর্মাঘলন্বী লেখকও হিলুর্ম ও সংস্কৃতিকে প্রন্া। ও সহাুদ্ভৃতির চোখে দেখতে আরম 
করেছেন (৬০11 22, 80289)1 বীয়ামপুর ব্যাপটিন, গিশদের গনুযাগী পৃষ্ঠপোখক 

খাাম্য্ কুলার হনে করতেন লংন্ৃত অভিধান প্রণয়ন বা প্রস্তাধিত “ধে?' অনুষাদ প্রভৃতি, 
খ্মতি জঘত কাজ (709288:055 05086851585) এবং এর ছার! বাইদেল অমুদাযের কাছ 
থাধা! পাষে। র্বামারণের মত তুলছে অর্ধহীন গ্রন্থের (5০7598৮188 &০ 11 51 47190 

০ 



898 270508881৪৪ 85৪ 2381087808 ) খনুবাদ ও দিয়ের উঁচিচ্য দলকে তিমি প্রত 
তুলেহিলেদ |, 20, 2০৮৪ 0, 018 29, 92) 219 01 ূ 

২৮, ধ্াক্ষণ গেষধি', পরন্থাবলী $, প38$ এই উতির ইংবেজি সংঘরণ মম্পর্কে ব্য 
4006 82800090195] 81585210615 810157 50174 5৮ 31125 188 

২৯, অরষ্টবা, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৯২০৯৩ 
৩৪, 31181 9ি9008100 158816108 0004810 606108680006988 020 8১6 800185$ 

21806 01160085188 68601:0105 60 08 71500 2ম ০1 10562185066 77181151908 

26, 209 

৩০, 72165208119) 70114 ০ 714 78171701190) 70) (8০0191 80৫ 0 0০8810081) 

06856081-7 70018100, 88৫1590 1181)0)0 851081) 08100561994 2, 1£1 

815105052 216885708 2109618706 0189 ) ১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠিত রামমোহন মৃত্যু- 

শতবাধিক্ষী অনুষ্ঠানের প্রান্কালে রামমোহন রচিত এই ছুস্তাপ্য পৃস্তিকাখানি লাহোর 
করম্যান জিশ্চিয়াম কলেজের গ্রন্থাগারে আবিষ্কৃত হয়েছিল । শতবাধিকী উপলক্ষে সাধারণ 
ব্রাঙ্মমমাজ রামমোহনের ইংরেজি রচনাবলীর যে সংঙ্করৃণ প্রকাশ করতে আরস্ত করেছিলেন 
তার উদ্নিধিত খণ্ডে পুস্তিক!টি পুনমু্রিত হয় (29. 67-80)। ইংরেজি রচদাধলীর উ্ 

সংস্করণের আর কোনও ধণওড প্রকাশিত হয়নি। উল্লিধিত খওটিও বর্তমানে ঢপ্রাপ্য। 

পুস্তিকাটি ধতীজ্রকুমার মজুমদার তায় 72711074809 070 76 208637/6 

81081716015 0) 17912 গ্রন্থে গূনমু্রিত করেছেন (200. 185-94)। আশ্চর্যের বিষয় 

পৃপ্তিকাটি কালিদাস নাগ ও দেবজ্যোতি বর্মণকৃত রামমোহমের ইংরেজি রচনাবলীর 

জন্তডূক্তি হয় নি। মূল পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮৩১ মালে লন থেকে--প্রকাশক 
08018 ৪8৫ 5008) 88:18 09926, 0190০020 51:585) 21781968687 রি0৪:৩+ 

1029051 

শধ, ভ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায় (রামমোহদ রায় ও বেদাস্ত )) পৃঃ ১৪১০১ 
৩১, 0820905822256 20695 0. 61 

৬২, দ্রষ্টথা, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৫৪-৫৭) ৬২-৬৪ 

৩৩, ্টধ্য। প্রথম অধ্যায়) পৃঃ ১৯-১৫ 
৩৪, অবস্ত সমকালীন মুললমাঁন সমাজে নর্ধজ রামমোহদের ইসলামগবেষণার প্রতিক্রিয়া 

ধান হয় নি। অপেক্ষাকৃত উদার ধতাবলত্বী ও যুক্তিপন্থীয়া যেমন তার পাথিত্য ও 

বিারপটুভায় মূখ হয়ে তাকে আখ্যা! দিয়েছিলেন 'জবধাত্ত, মৌলভি' । তেমনি শোমা 
যায় গৌড়! গষপগীলগণের পক্ষ থেকে তার আ্বীবমনাশের চেষ্টাও হয়েছিল, ভ্টবা। দেখেম্রাদাথ 

ঠাকুর, ্ানসমাজের পঞ্চবিংশতি ঘৎলয়ের পরীক্ষিত বৃত্ত) পৃঃ ₹* 

৩৫, অন্ছেত্রমাখ বলোাপাধ্যায়, রাষমোছদ রায়। সাহিত্যমাধক চয়িতমালা, পঞ্চম 
লংব্বরণ। পৃঃ ২৯ ;[41818. 09 100০8747852, 48 7 ১৮০১ লাল থেকে ফোর্ট, উইলিয়ন 

বলেঝের জারবী ফার্সী ধিতাগের প্রধান স্দসী ছিলেন মৌলতি করম হুসেন । এ সায়া ১৮1০ 
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খকে ১৮১৯ পরত আরবী-্ফাী বিভাগের বিভিন্ন পদে দ্বিতীয় মূন্গী ও নহকায়ী মুম্দীর 
ছিসাবে নিধুক্ত ছিলেম থারুমে যৌলভি আবছর রহিম, মৌলভি জান আলি, শেখ 
আহ্মা, মৌঁলভি বার আলি, মৌলতি ছসেন জালি, তেঘ্. আলি, মৌলঙি হিলাম-উান্ীম, 
বিরক্ধ। নূর আলি, দৌঁলভি মৌল রখ.শ, মৌলভি আব্বাস জালি, বুর্ধান 'আলি, মাগির 
আলি, গঙ্গাবিষু, মিরজ| হাসান আলি, মোঁলভি সৈয়? আজিম আলি, মৌলতি বরহাৎ 
আলি, মৌলভি মৃহত্মদ আলি, ও কুল্ব জালি (705১4০ 0% 04 705082 1]1 2, 
£7-88 )। 

৩৬, 48572810 ০0071548 0915 1896, 00. 118-18 0৮175 [ 02, 91168531881 0816 

80 1019 080 ৬ 18651 12010) 5 108615৩ 85001670809 09 0066:80০0 61১9 2081188 

18080866 ৪৪ দত] ৪৪ 106 (102. 911900118) ৫10 01778611, [নত 8৪ ৪ 0080 04 

820১8088159 18870108 504 91) 8159৫ 10. 606 82৪ 600 80:80968, 786 8006 0৫ 

(56 19901) 061808664 18002500000) 9০01, 10056 150151881 বমা:০$9 12 8056 10110” 

108 (69:108 £ (606 200, 520029602 0606 1550 6308086 12000 উড়া0 1660618 9900011- 

20606108 00100 (071 3. ) 00 1018 ৩210 010) 05 0086 0:9880860 60 (6 1186], 

766 (০০0810060 107, 0.) দ8৪ & 0885৩ 01 10015 16108 10 ০9: ০৮0 08818 

18088566 80৫ 63:0658808 560817090108 105 (0:06, 688 ৪0৫ 1886106 ০01 198 

থা০৪]] 0০ 10009 60 907 0080 10 6886 9০928 00৮692 620118566060 26 20198 

৮৪ । আমার জনুরোধে এই উন্লনেখটি সন্ধান করে দিয়েছেন আমার ছাত্র পীমৃখালকাস্তি চঙ। 
৩৭৬ তি 1), 2০66৪ 02, 014 0. 929, 

৩৮, 8০9)808 &177415 80080901210. 641 সংন্কৃত ও বাংলার অধ্যাপদার সঙ্গে 

সঙ্গে কেরীকে এখানে মারাঠী ভাষাও পিক্ষা দিতে হত ('2০80০% /407080815 []] 0.) 

৩৯, 0810968 18০১১] 216701. ০ 57710101) 665 ০1 02109616 1.090890 1811 

0. 166, 

৪6০, 091186 0, 21. 

৪১, 79671001001 20745 1619118 60 06 92005 78615507019 $০০1৫৫১ ০1, ঘা] 

(91901 1817 ), ০, 91 ( 22০00 9856 1816 ০ 0809813 1816 ) 20, 2106.01, 

/ 8২, 1906৫ 70, 1080-1090. 

৪, রামমোহনের খ্রীইধর্মানৃশীলন ঠিক কখন আ'রগ্ত হয় ত| জানা না গেলেও, মনে 
করবার কারখ আছে ত| উনবিংশ শতাষীর প্রথম দশকের পরে নয়। ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের মাধ্যমে সম্ভবত তিনি উইলিয়াম কেরীর সঙ্গে পরিচিত হদ। ১৯০১ টানে টনাস 

রাষরাম বসৃ-কেী-ফাউদ্টেন অনৃষিত এবং ফেরী মম্পাদিত মমখ নিউ টেন্টামেন্টের হঙগানুব!দ 
প্রকাণিত হয়েছিল (নজনীকাত্ত দাস, বাংলা গঞ্তসাহিতোর ইতিহাস! পৃঃ ১২৫)। এবং এর 

পর ১৮৩২ থেকে ১৮৭-এর মধ্যে পর পর চার খণ্ডে প্রকাপিত হয় এ' দেখ ওদ্ড টেন্টামেপ্টের 
অনুবাদ (তদেব, পূ: ১৯৯)। এগুলি রামমোহন যে পাঠ করেছিলেন তাতে লগেছ দেই, 
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ফেস না উত্তনফালে এই লব অনুবাদ গ্রন্থের গদ্যশৈলীর তিনি দিক্ধপ সমালোচদ! করতেদ 
(0919, 28, 199, 189)। এই পর্ধে ফেরীতীমুখ মিশদারীদের গঙ্গে ীর্সতন সংকাত্ 
আলাপণ্আলোচন! হ্যায় সন্ভাবদাও উড়িতো নেওয়া মায় না! (298 09. 0%. 0, 899)। 

ইংয়েজি ভাষায় তায় জান অধসর হবার সঙ্গে সঙ্গে তিমি বাইবেলের প্রাাদিক ইংয়েজি 
অনুধান (404056%811808158109) যে ততবজিজ্াসূর দৃষ্টিতে জতি বয় ও দিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ 
করেছিলেন তার খ্রীষ্টধ্মবিষয়ক রচনাতে এর তরি ভূর প্রমাণ বর্তমান। ব্যাপটস্ট গো 
ছাড়! সরক্ষার়ী এযাংলিকান চার্চের বিপপ মিউ.লটনের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ও আলাপ. 

আলোচন। সন্ভঘতঃ ১৮১৪ থেকেই আর হয় (0. আ. 74 98৪ 24 11 ০ 1৫ 

2018 8৫661417005 ?06192/ 1612018801 5০1, 09100054005 1881) 7, 7970, 

178-79, ৫9091) । যদিও শেষ পর্যন্ত এই সম্পকের অবসান খটেছিল মতেদ সংক্রাত্ত এক 
জপ্রীতিকর ঘটনার ফলে (0০118 09. 195-36) | প্রীয়ামপুয় মিশদারীদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত 

হ্রার পূর্বে রামমোহন তাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল আলাপ-আলোচন! কয়েছিলেদ। যোট কথ! 

086 229০৪9% ০৫ 78835 (১৮২১) এস্থধানি দীর্ঘদিনের সতর্ক অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ফল। 

৪৪, এই বিতর্কে উদ্ত পক্ষের গ্রকাশনগুলির মোটামুটি তালিকা এই; (১ রামমোহদ 

গা 21০85 ০6945%৩ (1820) £ রেড! £ ডেওকার লিট ওদ; মার্শম্যামের লমালোচন! 
[7104 ০1014 (80০2601 99168) ০1. 127, ম০, 90 (৩৮:০৬: 1880), 20, 28-81 2 

(২) সবামমোহদ (07 47461 60 06 07670 78৮16 (5840) £ ডঃ মা্শম্যানের সমালোচমা 

71৫7 ০ 19016 (1০3৮1598198) ৬০1, 111 ০. 99 (1487 1890) 20, 19889) 

(৩) রামমোহন 55০07747601 60 1৫ ঢোগাগাঞা। 210 (1881); ডঃ হার্শয্যানের 

সমালোচনা 7178 ০ 1704 (00516927 98089) ০] 2. ০ 4 (08256 1892) 22, 

6০:7898 1 (8) রামমোহন, 510] 85৫০1 60:66 0103রা) 2006, (৫1898) ) ডঃ 

মার্শয্যার-এয় পন়েও স্লামমোহনের মতের বিরুদ্ধে ঢুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, অষ্টব্য [7127 
07 17012 (07856611898: ০1, হা ম০, 9, 20. 89-186 । ০ 11, 99, 898-598 $ 

কিন্ত এগুলি সমলাময়িক পিক্ষিত জমমতকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পুরে নি। ১৭মে 
১৮২৪ তারিখের 17014 64676 এই বিতর্ব সম্পর্কে মন্তব্য কয়েম : ****ডাত ০ম 18 

69 60002500) 68586 804. 656 08089 01 (৮782) 60 0601876 (008৭0681682 ০৪ 

9870000000,7+50058:5 00 05 60 08৮5 8660 8৪ 10100101008 850 68৮ ৪0 8০: ৪৪ 

জাও 6৮82 [58873. 0৫) [59 ওপুতকট ০1 6886 5689 দা৪2 0০ 29088 00 ৪ 20০৪ 

5880810 6070886558 8০ 09৩ 00901081081 8810--4 ০07771086 4790, 06 চো 

০0%07780 0 849 1925 706 146 18৩ 7147 (08১7 (891598 বর্তমান লেখক্কের ) 

(4815852 21902386 ঞ্গেতযাজার ০ 877 (৮ 79) 'আলোচা বিবদ্বে 
রাযঘোহনের তুলা ব্যুৎপর ব্যি এদেশে নেষ্ট--এই হন্তযোয ত| ্বীকৃত। উল্লেখ বরা 'ধেতে 
পায়ে রেভা; উইলিয়ম ইয়েস ও নেভাঃ টি, ঘট রামমোহদের প্রথম ছুটি 41744 

সমালোচন| বরে ১৮২৪ সালে ৪82১5 ৪ এতিএ৫ পর মালোতার ওলাচাযাত ঠা 
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% 20) 6০ 1৫ 8০7044)১ নামক ছারটি অধ্যায় সম্বিত (পাঁচটি কষ্টের মুচি, 
খাকী আট ইয়েটসের ) এক গ্রচ্থ প্রকাশ করেন । এ এন্থকেও সেই সয়ে কেউ গক্ষানও 
উর দেলমি (জষ্টঘা উইলি়ম ই়েটলকে লিখিত উইলিয়ম ধ্যাডামের মে, ১৮২৪ তারিখের 
পজ--3681805087-270765584 40%৫176/5 ০, 88, 0.56)1 রামমোহদের নঙ্গে 

জালোচনাপ্রসঙ্গে ভার মোহমুক্ত যুভিনির্ডভর রচীয় শীন্্রবিচারের প্রস্তাবে ১৮২১ মালে 
ব্যাপটিস্ট, গোঠীভু্ত রেভা: উইলিয়ম এযাডাম প্রচলিত শ্রীইর্মের ভ্রিত্বমাদ ([710188218- 
28889 ) তাগ কষে একেখরবাদী আীয় মতবাদ (0:01581750180 ) এছ করেন। ফলে 

তিনি ীয়ামপুর ব্যাপটিস্ট, মিশন থেকে বিতাড়িত হন (7819764] 44০208%2 1814888 

(0 08 80075% 78185107015 $0০1619 0 1889) 150007. 1892, 7, 8)। ঘটনাটি যে 

মিশনারী পক্ষকে ফতদৃয় বিচলিত করেছিল তার পরিচয় পাওয়| যাবে স্তামুয্জেল ছোপক্ষে 
লিখিত রেভাঃ উইলিয়ম ওয়ার্ডের ৭ নভেম্বর, ১৮২১ তারিখের পত্রতুক্ত এই আনা; পু 
888615620 2880000000 দিত 60056:5108 ৪ 21188102571 গ্রিণম দত 88৩ 181160 | 

0 1029, 0610 ০02 ড6 26118 1” (508৮8 0101) 90160 47581010755 0) 1001৫ 

1799-1821 5. 93£)। 

৪৫, পুমমূ্জিত পা 91062 8৫916), 0০$0৮৪£ 1986। 0, 61. 

৪৫ক. মগেজামাধ, পৃঃ ৫০৪ 

৪৬, 96600680681), 17175, 7073 2৮. ঘা] 0.6 

৪৬ক, জান পার্ধহাস্ট, (১৭২৮--৯৭) গ্রাণীত 441 17606490170 97815) 1429901 

এ 60 4080, 15 27062 4 14611800162] 76069) 0671101 প্রকাশিত হয় ১৭৯২ প্রী্টাঙে। 

পরবর্তী কালে এর অনেকগুলি সংস্করণ হয়েছিল। রামমোহন কোন লংঙ্কনণ বাবকার 

করেছিলেন ত| জান] যাঁছ না। প্রসঙ্গত উল্লেখা রামমোহন পার্কহান্ট রচিত 4 0164% 

010 8106118, 155000 10 06 2129) 165017678 (1269) গ্রন্থখানিও বাষহার কয়েছেন। 

এই আভিধানটিও ভার 7101 45৫01 এ উল্লিধিত ; জব 5১01 7015 (0) ৫] 

0, 895 

৪৬খ, 0/0117%/6 7611016056 (825 ) ঘ০] []] (1819 ), 1. 990 

৪৬, 98566029 800951,) 5118115) 7০015 ঘা 2. 999. 

৪৭, আষ্টবা) '960000 10851, £776115) 07015 2৮, ডা, 09,168, 195) এা, 5৪, 

8৪, 66০, 66-67) 18, 78, 86, 9298, 91-96) “0৯1 &77651 87812) 2798 

(0) ৬০1 2 00, 2895 8010, 818, 816) 816, ৪9, 399, 89988, 994, 8882.) 

948, 8655. 888. 888, 219-58, 814, 8762. 889-84, 897, 4189.) 449, 

$9৮) 496) ৫০7) 496, 498-84) £950,) 4490.) 459) 54) 46465, 486) 488, ৪) 
8990, &৪9৬। &96-88 

৪8৮, 1869020৫ 400951) 0778105% ০14 ৬] 2০, 99-0) 6৮-৮7 ) ডি] ৬0511 

87757 ০৫ (5) ৬০1 115. 600) মৃল গ্রন্থটি লাটিনে লেখ|। রাহঘ়োহ্ন পরধানিয় 

88৭ 
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ইংরেজি জগুধাগ থাবহার করেছিলেন / শিরোনাম 50800 2.0505 240858125 তরে 
6৫61 79109 ৫7101476702 17061) গো) 08 61 67 01018 10 (৫ 6681777018 0 

টা 17656187625 1 %/10) 086 75 20. 01085633280 801005৩0180 

1002 06 :6015104--81581864 (০7007181081 17580 569000059768 জ1 

10068 80৫ 00702001081081 68168, 7 47101110810 705918116) 1500807 7799, 

$৮ক. 51811) 7০115 2৮, 1৬ 20, 66,179. 

৪৯, 4880০0৫ /100981,) 8181151) 97014 ভা 0. 19 ৩1 105] 87065))) নি 

570 (6) ৬০1 7] 50, 874, 464, £660.8 499 

৫০, 4960০00 80681) 7781151, 57015 বব] 0. 88 । অষ্টাদশ শতাব্দীর জেন! (0908 ) 

নিধাশী জার্সান বাইবেল-বিশেহজ্ঞ পতিত, পও়ভি-বিচারে (6686081 6:1610180 ) ও পাঠ" 

নিয়ে মুদগ্গ। 
৫১, 1৮0 0. 63; জোছন্ ডি, মিখায়েলিস-অষ্টাদশ শতাববীর শেহার্ধের বাইবেল- 

বিশেষজ্ঞ । হল্যাণ দেশীয় এই পণ্ডিত তুলনামূলক পদ্ধতিতে বাইবেলের ভাষা বিশ্লেষণ করে 
বিখা।ত হয়েছিলেন। 

৪২, 11. 0. 66 0. ) 81091 &1006817) 57210919707 (0) ০1. 2] 00, 2919)। 

888০, &960. ; 4970. । ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট বাইবেল-ভীষ্যকার আচ. বিশপ 

উইলিয়ম নিউকোম (১৭২৯--১৮০০)। আলোচ্য প্রসঙ্গ থেকে বোষা!। যায় রামমোহন 

নিউকোমের দুই থণে সম্পূর্ণ 47 846118 60$90145 16958 00 6875) 10774007 

০ 0) 0768 9011865 (1169 ) এন্থধানি ব্যবহায় করেছিলেন। এ'র অপর কয়েকখানি 

পুত্তক--/) 2707100) পা 84 9০5৫5 (1778) (পাঠাস্তর নথ গসপেলের মূল গ্রীক 

সংন্করখ )) 41) 42//61101 1080105 01) 17190560 61510১01516] (11180; 

/5116701 10$/0105 01) 17170660 61310, 4 14617020 21101661764 000 01 

5:7910170110) 01 116 15/6156 21070 2101915 (1788), ইত্যাদ। টমাস বেলঙাম্ 

সম্পাদিত ইউনিটারিয়াণ সম্প্রদায়ের 11170960 1380) ০118 ম8%/ 165/01)-7/ প্রস্থ 

করবার কাজে বিশেষ ভাবে নিউকোমের প্রথমোক গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া! হয়েছিল। 

8৩, 4989000 8102681) 66019) ড7০01 1 20. 77, 16) 84) ৮108] 5009511 

81/8115, 074 (ও) ০1 21 0. 849) ধে প্ররঙ্গে রামমোহন একাধিকবার এর 

মাষোল্লোখ করে সযালৌচন| করেছেন, সেই প্রসঙ্গটি বিচায় করলে মনে হয় ইনি অষ্টাদশ 
'অতীবীর ব্ঘটল্যাও মিবামী বাইবেল-ভাষাকার জন ব্রাউন (১৭২২--১৭৮৭)। গ্রীক লাটিন 
ও হিক্রতে এর. পারদশিত| ছিল। এ র রচিত 4 016110709০1 14:91৮8 (2769)। 

86171//6106106-56 (1778) 1 48147 096000166০1 116 290 ৬0" 

165 (1788), এবং ই থে সম্পূর্ণ 44 067641 13219109 0 116 01514 0840, 

(দয ) আলোচা প্রমঙ্ে প্রামাণিক বিবেচিত হয়। 

8৪, 5886000 40851) 57011 ৬০285 ডা 27, 84) 86, 61 5198) ৬7751, 

৯৮ 



278 7014 (6) 1107, 848, 861, 860 জগ দামধের আষ্টাগ শড়াথীর এরটধ্ম 
বিশেষ দ'ফন লেখকের মধো যে কোনও একজনের উল্লেখ এখানে রামমোকনের অভিগ্রেত 

হওয়া অ্তয; (3) জেরেমায়। জোন, (১৯৯৩--১৭২৪ ), বর ছ'খাদি প্রাসঙ্গিক এন্থ হল 

4 ড10601/05 ০1 118 60176 201৫ ০0] 3. 118174895 3০61 (1718) এবং 

416 017৫ 2%)1 14607002০01 52127610096 0৫71078021 4811017119০ 18 10689 

7507157/ প্রথম দ্বই ধও (1796), তৃতীয় থও (1797); (২) উইলিয়ম জোস, (২৭২২ 
১৮০০) যিনি 116 091016 0০0০17776 ০1 1796 ?717115 908৫ ঢিতো। 174 50710188 

(1766) গ্রন্থের লেখক । এই খন্থের তৃতীয় সংস্করণে (1767) %& 19866: 6০ 0138 008)0502 

2০0]016 10 0৪: 80 80026 70090187 87607016015 8851088 66 12101? শীর্ষক 

একটি অধ্যায় যু হয়েছিল । আলোচ্য প্রসঙ্গ বিচারে মনে হয় ছিতীয় জন অর্থাৎ উইলিয়ম 
জোন্সকেই সম্ভবত রামষোহন উতল্লধ ও সমালোচন। করেছিলেন, কেনন! 108) 00581) 

-& তিনি জোল্ের গ্রস্থকে 22. 0০0989 স০: ০00 606 086876 01 07186 বলে বর্ণন। 

করেছেন--218191% 70115 (6) [1 0. 860, 

8৫, 490080 &109811) 61115) ড7০74 5০1. ভা 0. 89; 1081 800951)। 

67815 5701 (9) 101 0. 891) 840, 849, £09-1.0, &£18 &01-02। রামমে।হন ব্যবহ্থত 

জন্ লকের বাইবেল-ভাষা সম্পর্কে ভরষ্টবয। ছিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৭৬-৮০ 
৫৬, 59380000 4&00951,, 57£109, 77074 1 00. 91, 94, 99; আযামক্রোজ সার্প 

(১৭৪২-১৮১২) তার 491৫৫ 50101744 গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৭৮০ ধ্রীয়াবে। এর দ্বিতীয় 
সংস্করণ হয় ১৭৯৭ সালে। 

৫৭. 184. 2. 941 হামফে পরিহাস, (১৬৪৮-১৭২৪) 1 014 074 1165) 145411676 
৫0/60160 1 116 17156019 ০ (18 78993 ৫0 16161901776 12210175১00 014 

[7401 0019 পীর্যক তার গবেষণী গ্রন্থ ছাধণ্ডে প্রকাশ করেন ১১:১৮ ত্রীষ্টাবে। একই 

সময়ে এ গ্রন্থের আর একটি সংস্করণ ছয় থণ্ডে 719৫ 00/60007, শিরোনামে মুদ্রিত হয়। 

রাষমোছদম এই শেষোক সংস্বরণটি ব্যবহার করেছিলেন। 

৫৯, 1109] 81068), 878119৮7015 (9) [1 00, 991) 8490.) 6440, £6£. 

৫৯, 120. 20, 811, 4611 স্কটল্যাণ্ডের মৃপণ্ডত খ্রীটধর্মযা্জক ডঃ জর্জ, ক্যাম্পবেল 

(১৭১৯-১৭৯৬) ; তার রচিত আলোচন! ও টীকারগপনী সহ 17474141107 ০ ৫9615 

(৯৭৮৯) রামমোহন ব্যবহার করেছিলেন। বইথামির অনেকগুলি সংক্করণ প্রকাপিত 

হয়েছিল- সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪ হীষ্টাবে। রামমোহন অবস্তই ১৮২৬এর পূর্বে 
প্রকাশিত কোনও সংঘ্বরণ পাঠ করেছিলেন। লেখকের অন্তান্ত মৃপরিচিত গ্রন্থ 10154191107 
07 14117016 (1769), চ171050%19 ০1 81:20110 (1716), ও মৃত্যুর পর প্রকাশিত 

1401995 0) 50016474511221] 12151019 (1800) । 

৬৪, 14, 9. 8891 খ্রন্থধানির প্রকাশক আ. 7985108 (1:00009) 1808) । 

৬১, 194. 25. 496 4690. ॥ ফিলিপ ডড্রি্ধ (১1০২-১৭৪১) প্রণীত ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ 

না] ৪১০1০ (1189.56 ) পস্থখানিয় উল্লেধ এখানে যামমোহনের অনভিপ্রেত কি?. 

খ্রি 



৬২, 168, 9. 4251 রামমোহন এখানে সম্ভবত প্যানিয়েল ভইটুহি ( ১৬৩৮০১৭৪৬ 
প্রণীত 78105885৫10 0গোগা76019 07106 165 পা তোর ( সুই খণ্ড প্রকাশিত, 

১৭৬৪), এগখামি ব্যবহার বরেছেম। আলোচা প্রলঙ্গ বিচায়ে নদে হয় এই লেখকের ল্যাটিন 
গর 112014845৫৫ 614 01750 28066 ৫4/তাগ5 হোন 4 6০০৮৭ মিঃ (১৬১ )। 

ও ইংয়েজিতে লেখ & 10187863/6 গিগো। 6809881706 0/০ 06 0৫০৮7 % 

1909 (১৭১৪) এবং 4 00119641101) ০ 11৫ 100০1776 016 9206105015 (৯৭১০) এন্থ 

খানি রাফমোহনের অপঠিত ছিল ন1। 
৬, 156. 5, 486, 

৩৪, 11৫. 5. 428 ) ইনি সম্ভবত সগদশ শতান্দীর হ্ীধর্মতন্ববিদ ধর্মযাজক ডঃ জন ওয় 

(১৯১৬১৬৮৬)। আলোচা-প্রসঙ্গ বিচার করলে দেখা যায় রামমোহদপ্প্রতিপক্ষ উঃ মাস দ্যাদ 

এই বিদ্তর্কে নিজসমর্ধনে ওয়েনের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছিলেন । উত্তরে রামমোহরকে লেই 

ধতের সমালোচন|! করতে হয়। মারম্যান প্রসঙ্গত ওয়েন লিখিত খ্রীতীয় একতত্ববাদের 

( 00188215018 ) সমালেচকমুলক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন (70£, 0960. 12056 ৩1: 00 

9০9181801870.-নইত্যাদি)। এর থেকে অনুমান হয় এরা ডঃ ওয়েদের 4 814 
10861216610, ৫10 011)01264101) ০0] (16 1)0011176 ০) 7770 (1676 ১ 86০০০৫ ৪৫. 

1129) এম্ধানিকে ভিত্তি করে তর্ক করেছেন। 

৬৫, 1010. 1১. 690, 

৬৬. 1014. 9. 451 সুপরিচিত বাইবেল*ভাষ্যকার ডঃ জেম্স মযাকনাইটের (১৭২১ 
১৮০০) 4 149 1561] 17015146107 ০ 011 05692080110 [0150163.....06 2164 

7605 079 074 019 710151401015 8/101, 4 00711747129 ৫7 10165 (1795 0801 

০197368) (586090 710. 4906-10 91 ড০191068) এন্থথানি রামমোহন ব্যবহার 

কয়েছিলেন। 
৬৭, ইছদীধর্ম ইসলামের মতই কর একেব্বরবাদী। ইহুদীশান্রে তত্ব (1519168315. 

2800) জাবিষ্কারের চেষ্টা সেই কারণে ব্যর্থ হতে বাধ্য। মধ্যযুগে সাআস্ত (8%৯355) প্রমুখ 
ইহদী, দার্শনিকর টায় ভ্রিভদ্ববাদ খণুন করবার জন্ত অনেক যুক্তির জবতারণ| করেছিলেন 
(জঙইটব্য ও. 8588615, ০919147-4, 075101726) 78587101101) 1959, 00. 198-200) | 

ইছদী শান্তর রামযোজনের পক্ষে তাই এক্ষেত্রে মাস'ম্যানের মত ধওন সহজ হয়েছিল। 
৬৬, (0০119, 9. 18 

৬৯, 5090060 10888, 00716011015 179 1016 ১ & 9140)117 2700/7৮- ৫74 

৫5958 ( 38800 51585 1871 ) 2. 94 

৭৪, 10৫, 22, 89 8৮-49 

৭১, [7818 চ014.58, 2 0, 80 

৭৪, পরও 87619 7015 ৫ মন৫ £0111101) 8০9 (5০99) 01984110141) 

098829817 8৫18100) 08195885 1584) 27, 1£শত 

ও ৪ 



৭৩, 78015 704 2৮ 111 2, 49 

৭8, 0০908 7897 ) ৪. মা, 8০) 20117704/, 8০১ 6174 16 87811) 1716112608415 

081৩5$85 198, 02, 17-18 । সংস্কৃত সাছিত্ো রামমোহন সম্ভবত কালিদাসের কাদ্যমাটফের 

বিশেষ অনুরাগী ছিলেদ। পূর্বোক্ত 7:91101257 000005788 দিযে ভারতবর্ষের উত্তর- 
মীমাস্ত বর্ণনপ্রসঙ্গে তিনি 'কুমারসন্ভব-এয় প্রথম সর্থন্থ হিযালয়বরনার প্রথম গোকটির 

(ইংবেছি অনুবাদে ) উল্লেখ করেছেন (71815) 7015 [যা 0, 8০.11 ছর্হরিষ প্রতিও 

সম্ভবত তিনি অতিশয় শ্রদ্ধাবান ছিলেন। দেখা যা একে মহাকবি জাধ্যা দিয়ে এবং এর 
“বৈয়াগ্যপতক'ন্এর ৯০ সংখাক ম্লোক উদ্ধত করে তিমি 'পথ্যগ্রদান? এছ্ছের ছিতীয় পরিচ্ছেদ 

গেছ. ককেছেন,-...পধ্য প্রদান! গরন্থা বলী-৬১ পৃঃ ১২৪-২৬ 

৭৫, কলিকাত| এনিয়াটিক দোসাইটির তৃতীয় অধিবেশনে প্রণত্ত সভাপতির অধিবেশনে 

(২ ফেব্রুয়ারী, ১৭৮১ ) জোল্স, এই উদ্ভি করেম। অবশ্য ভার পূর্বে সংঘ ভাষার সঙ্গে 

ইলা-ইউয়োপীয় গোঠীডৃক্ত কিছু কিছু ভাষার বিগায়কর সাদৃগ্ধ লক্ষ্য করেছিলেন পাদ্রী 
টমাস ন্টিফেমূস (হোড়শ শতান্ধী ), ফ্লোয়েন্দের অধিবাসী ফিলিপ্পে! সাস্সেত্বি (ষোড়শ 
শতাদ্বী) ও ফরাদী পাদ্বী কার্ছা (অষ্টাদশ শতাব্দী); (বিষয়টির লাম্প্রতিক সুচিন্তিত 
আলোচনার জন্ত দ্রষ্টব্য, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভারতীঁয় সংস্কৃতির উজ্জীবনে বিদেদী মনীষা 
'সারখত'। শারদীয়! সংখ্যা, পৃ: ১৩৪-৫০ 0। 

পঙ, চ78191) 710৫ 2৮ য় 0. 29 

৭৭, 600 0198 00861911167, 22896111167 800 63064180675 ০1 ৪0788168108 

009. 39208511 18080895 10: 605 107081187) 71067) 786$145/ 19080820062 1996, 

2০. 636-88; রামমোকনের এই রচপাটি ভার কোনও ইংরেজি গ্ন্থাবলীভু্ত হয়নি। 
৭৮, 500 606 7৬৫৪৪ ০: 38০:90 ডা ঃ1510858 ০৫ 686 81109891 &401101 06560510168 

০]. ডা] (08160618 1805) 20 869-416। পুনমু্রিত 0০1907:0066 147566110174015 

85593 ০) 1) 10900001837) 00 9-118 

৭৯, ঘা, 21182 010119:910£121101 25569$ 29700081884, 0. 281 

৮০,510811) 07015 2৮, 1 00 4980 
৯১, 4412110 01761 ০1. 20, মতন 96:169 (1185-888086) 1838) 0, 999-8 

রয়্যাল এনিয়াটিক মোমাইটির কার্যবিবয়ণ এখানে প্রকাশিত হয়েছে। 
৮২. একটু আল্র্ছের বিষয়, সমসাময়িক ব্রিটিশ প্রাচাতত্ববিগণের সঙ্গে রামমোহদের 

ঘণিঠ যোগামোগের এই গ্রসঙ্গটি 91115 07147191151) 0101186867401 16109158016 এর 

লেখক প্ডেভিড কের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। 
৮৩, 1811) 7015 26. 1 0. 1048 ্ 

৮৪, 107, 9, হ] 0, 410 1 2৮,110, 651 উইলসনকে লেখ! রামমোহনের উদিখিত 

পন্রটি ভূতীয় পরিশিষ্ট মুত্রিত। 
৮৫, প্র, লু, ড11860 0191107/7, 5475011 0927818) 0816505 1819, 2. হা 

উ্৯, [0 চু. রান 
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৮4, পর হুখানি তৃীয় পরিগিষ্ঠে মৃিত। 
৮, 0618810058 1119641075098 85835 0 ], ০909, 1881 ঢ 8991 পুনরযুজিত 

00185:০০58 55892 017 1196 36718601, 00 চ1101050170 61110627285 (নিও 0418105)1 

15001081581 2০০৮ 10088, 9628765) 1979, 00৯6 15 +7609881, 0. 919 

৮৯, দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়) পৃঃ ১০৪ 

৯৩, 17041014814 1 56. 10705 ৮. (5915 1824 ] 2. 691 সব্গ্তার আলোচনার 

জন্ত প্রথম পরি শিষ্ট ভরষ্টধা। 
৯০ক, 1.৫ 07101744 181164846 28118) 10009 111 (1819) : /91196 ৪0118 ৬16 

88168 60:15 ৫68 7381010000-006 ৪2780৮ ঠ:800109 66 ৪0616 88666 0006116 

৭0+1 & 10:5596 1696001060% 2808. 191706১, 70, 888-409 

»থ, 50/761431011096) 10209 117 (0৩6০১৪: 1848) 70, 24849 

৯১, ইনি উপনিষদ অনুবাদের ক্ষেত্রে রামমোহনের পরবতী তার 01/15/01161114 
5৫110111166 (1890-21) ও 9452 %/66 611105016, 71911010176 1116191597৫ 

96018 ৫41 2270% (1826) গ্ন্থ্ধয়ে উপন্ষিদের কয়েকটি কু কষ নির্বাচিত অংশের 
জার্দান খন্লবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। 

৯২, 7698 77009106011%6 090970৮6189 2. 694-7006। প্রথম পরিশিষ দ্রষ্টব্য । 

৯৩, 081010 06 18887 751076 06 12 £1/610116 £:074096 1 72751093171016 

88০595 7816100) 0106 [0], 72818 1870, 2. 648 

১৪, 08:01 09 18850 44161701205: 80716715061 1017086 12875008101 

75718) 1888) 0. 81, ম০, 141 প্রথম পরিশিষ্টে পত্রধানি বঙ্।নুবাদ সহ মুদ্রিত। 
৯৪, অ. . 0181800091) 801711010) 20) 0170 14 ড70714) 08109868 1976) 0, 89 

৯৬, 1819. 0. 91 

৯৭, 1৮1৫. 0. 91 

৯৮, 6780151) (7011 26, 111 0. 69. 

৯৯, রবার্ট ডেল ওয়েনকে লিখিত রামমোহনের পত্রধানি দণ্ডম পরিশিষ্টে মুক্্ীত। 
১০৪, সুনীতিকুগার চট্োপাধ্যায় 'শত বৎদর পূর্বেকার বাঙালী জীবনের ছবি, প্রবাসী, 

কাতিক, ১৩৩৯ বঙ্গ|বা। পৃঃ ৪৮-৬০ । জীমতী ধেলনস্্কে লেখ! রামমোহুনের পত্রধাদি এখানে 

মৃ্রিত হয়েছে) পুনমু্িত 87811 7015 £৮, 1 20. 103-04. 

১০১, প্রথম পতরখানির জন্য দ্রষ্টবা, 00186, 0 9991 7815 77০74 2৮ 2 9931 

দ্বিতীয়খানির অ।লো কচিত্র বর্তমান লেখক লওন বিশ্ববিদ্তালয়ের 50০০1 01 0716768] ৪০৫ 
420980 889৫858র স্থাগার থেকে সংগ্রহ করে (2০, 92614) 0০1৮ এয় টীকায় 

মুদ্রিত করেছেন । ভষ্টবায 01188 10. 898-94 
১০২, 0০/6771611 02:6168 2৪৮০৬ 2 1816) 55৮৪৪ 8, 1816 1 211810419 

86815/61) 10400 1816 1 09194114 14001) 3017701) 86860 08 1817, [9৯5201৮৫ 
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1817, ৫1০%444 ০/007101 0০$০৩: 1811 প্রভৃতি সাধয্িক পত্জে ভারতে, ইংলখে ও 

আমেরিকা রামমোহলর 17019141107 ০ 0) ৫৮12671618 0 006 চ8৫276) 2110%0% 

0%718184) :118770006  0%৫78760, 15100170784) 0618 0৫740) এ 

174861765 ০ 1177400 11619 প্রন্থতি গ্রন্থের সপ্রশংস আলোচনা ভষ্টবা--308)00)08০ 

61021685156 110%6716/5 00 8711. 

১৩, রামকমল দেন কর্তৃক তার উনত্রিশ বর্ষবযাগী 'এসিয়াটিক লোসাইটি'র নেটিত 

সেকেটার" পদে কর্মের অভিজ্ঞত| বর্ন! করে ১ ডিসেম্বর ১৮৩২ তারিখে উইলসনকে লিখিত 
এক পত্র এমিয়াটিক সোমাইটির হন্তলিখিত বার্যবিবরণত়ুজ হয়েছে, ত্রষ্টবা 1107%501%1 
০০8৫0৮765০7 16 854606 5061619 0196181 ০1, (40015 1821 6 90 

6):8819 1838) 20, 1480-46 

১০৪, 119, 2:০0০86৫1085 01606 &৪15610 90191] 01 3620851 ০), 1 0,173 

১০৫, 1610. 0.11; ইনি পর বৎসর পদত্যাগ করেন (1612 2. 101)। 

১০৬, 1816. 0. 82 

১৩৭, 101. 2. 67 

১০৮, 106. 0. 1999 

১০৯, 1912. 0,187 

১১০,1৮0, 8. 68; উইলসনই ৭ জানুয়ারী ১৮২৯ ত।রিখের অধিবেশনে সান পদের 

জগ্ত সর্বপ্রথম প16জন ভারতীয়ের নম প্রস্তাব করেছিলেন । প্রস্তাব সমর্ধন করেন উঃ গ্রাযান্ট,। 
১১১, 110016581/6 11096116015 ০1৮, 8০, 19387” উইললনের পত্রথাণি মুদ্রিত ] 

১১২, 109 00:16810068206 ০1 10:0 ভা11)1870 86081008) 00%9:001 9908281 

0110815 1828.1896 831654 স181) &০ 106:00006102, ৮৮ 0. নি, 21105, ৬০1 (1828. 

81), 05070 01015918165 0688, 1917, 0.97) মুদ্রিত পত্রথানির দু'একটি মণ প্রমান 

লক্ষা করবার মত। মুলের 48৮01001001, নামটি ভুল ছাপ! হয়েছে 98100010582) 1580108 

৪৪9 ৪11 80০৪৪...6০ 00089 106 &১০116100 ০8 01 02071100698 8০ নর, নর মা11800, 

“ইত্যাদি অংশে মূলের ৪00]089” ক্রিয়াপদটি ভ্রমক্তমে মুদ্রিত হয়নি। নল পত্রের 800000080 

2০১৭ নামটি ছাপ! হয়েছে 9৪0 ১০৮৪০ 8০১ বানানে । 8৩ 8৫৫:688 04 606 

&9০01161001868 অংশে 50116100189 শন্বের আগে মূলের 1৪, শবাটি বা? পড়েছে। 

ইংলঙের নটিংহায বিশ্ববিভালয় গ্রস্থাগারে বেন্টিংকের কাগজপত্রের যে “পোর্টল্যাপু-সংখহ" 

যক্ষিত, আলোচা মূল পত্রথানি ভারই অন্তর্গত (পাঙুলিপি সংখ্যা চা 95481) নটিংহ্যাম 

বিশ্ববিদ্তালয় খর্থাগায় কর্তৃপক্ষের সৌঁজন্তে বর্তমান লেখক এটির যে আলোকচিত্র নংখরহ 

করেছেন তারই লাহাযো এই সংশোধন কয়! হল। সি. এইচ, ফিলিপ. সের হত যোগ্য ব্যক্তির 

সম্পাগমায় ঝেটিংকের কাগনধপাত্রর যে বহমূলা সংস্করণটি অক্সফোর্ড ইউনিভাপিটি প্রেস 

কতৃক এত বে গ্রকাপিত হয়েছে তার মধ্যে মু্পপ্রমাদ থাক! বিশ্ায়কর ও হৃঃখজনক। 

. বিশেষত "০21০৯, ক্রিয়াপদটি বা গেলে অর্ধবৈপরীভ্য ঘটে। এখানে উল্লেখঘোগ্য রাষকমল 
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সেধের মত শডিশালী রক্ষণগীল সমাজগপতির হুট প্রচণ্ড চাপের কলে দহ প্ান্ষগণস্থিন 

বারচজা বিভাষাগীশের সামরিক চিততর্ধল্য ঘটলেও 1 স্থাদী হয়দি। ডিমি রামগোহারের 
সঙ্গে পুদিপিত বল এবং ইংলওযারা কালে রামধোহম তার হাতেই জাঙধলমাজের ইপাগমা 
পরিচালনের ভার দিয়ে যান। কিন্ত সনাতমপন্থীদের ডোখধকি হতে লংঘকত বলেরের 

সথৃতিশান্ত্রের অধ্যাপক এই রামমোহন-শিল্প অব্যাহতি পান দি। ১৮৩ লালে রামকক্ল 

সেন সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক নিযুক্ত হবার পয় কোনও এক মামলার তিশার পল 

বিধান দেযার অভিযোগে তাকে ১৮৩৭ বীষ্টাদধে টাকরী থেক্ষে সরানে| হয়। দীর্ঘ সংঞামের 
পর ফোর্ট অব ঢাইরেউ।স্-এর কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে য়ামচন্ পুদর্বার লংক্কত 

কলেজের অধ্যাপক পথে বাহীল হয়েছিলেন (প্রভাতচন্ত্র গঞ্জোপাধ্যায় 'জাগ্মীয়'নন্ভার কথ; 

কলিকাত| ১৬১, পৃঃ ৭৮-৮৩)। রামমোহন ও উইলপনের পারস্পরিক জম্পর্ক বিষয়ে সিদ্তাকিড 

আলোচনার জন্য ভরষ্টুবয বর্তমান লেখকের 88051208000 [০7 80৫ 110806 78308) 

ভা।18001 82116129101) 77656 5০1. ২০1), 6816 0) 0০. 114 (0015-0995206 

1973) 20. 128-41 

১১৩, “সমাচার-চক্ত্রিকা'। "ই কাতিক ১২৩৮ বঙ্গা (১২ অষ্টোবর ১৮৯১) সংখা 

সম।চার দর্পণ কর্তৃক উদ্বত--ব্রজেন্্রনাথ বঙ্দ্যোপাধ্যার, লংবাদপঞ্জে মেকালের কথা, ছিতীয় 

খও, চতুর্ধ সংস্করণ (কলিকাতা, ১৩৮৫), পৃঃ ৪৮২৮৩ 
১১৪, ৃষ্াস্তদ্বরূপ রষ্টবায 0018:০089 1/152611015085 655895 ০1. ], 1.05000 

180, 20. 111, 199. 

১১৫, 110016: ঢা11115708 4150180 01961860 2610225) ০7800] 0176 8০১৫] 

4451600 50০161) ০ 01661 210167% 070 11417100 তত 88169) 01, 211] (1881), 

9. £$ রষ্ধ্যাল এসিয়াটিক সোলাইটির ১৫ নভেম্বর ১৮৮০ তারিখের অধিবেশনে অধ্যাপক 

মলিয়ার উইলিয়ম্ম আদৌ ভার উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করেন; পুনমুর্জিত 04০716: ভা). 
80৪ 71161088156 014 110/8101 0) 1704 (6802008, 08150880 1978)) 19. ৫79, 

১১৬, 2510508019858 008908 205 95000000005 ০38 5০৮৪ 00 বিট 1818. 

18619) 414 279৫15 ভা০15 0 84৫. 807071011/) 8০ (898৯1 804 00৫. 

6%610081)) 08706081 901600। 880850, 3191000 98808)) ০8157668 198৭, 

৪06৪ ৪৮ 08 606, 00, 1-12 ) পতীগাহ সংক্কান্ত শানীয় বিগাবের উপর মাপ্রুতিরকালে 

ম্বসব আলোচনা হয়েছে তত্প্রলঙ্গে এই পাতডিত্যপূর্ণ ও সুচিন্তিত নিবন্ধটি বিস্তৃত । সার 

মোমের ইংরেজী রচমাধলীয় এই অংস্বরপটক় অন্তিত্বও বর্তমানে আনেকের কাছে 
অজাত। 

১১৭, 'গহছমরণ বিষয়, £ প্রস্থাবলী ৬ পৃঃ ৫৭ 

১১৮. “বিধায়ক'মিহেধকের লংবা?) রাবলী ৩, পৃঃ ১৭। 'জলয়ো! শবটি ওষধানে 

'্যামছে। মৃত হয়েছে । 
১১৯, গওুদিতত্বম ততীগরণ শৃতিত্ষণ সম্পাদিত, ফলিকাত! ১৩২৫) গৃঃ ২০, ৪৬। পি, 
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শান্তের এই অংশগুলি: আালোচদাকালে "সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপিক। জী়তী সৃত্রত! সেদ 
আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। 

১২০, অপরাদিতা (দ্বাদশ শতাব্দী) খাঞজবন্ধ্স্বতির উপর রচিত ঠাঝ «অপয়া্ক' টাকায় 
উক্ত খেদমন্তরটি সতীদ!হ্বাতক অর্থেই গ্রহণ করেছেন) অষ্টব্য বধাপ্রসাদ চন্র, প্রাগুক 
আলোচন। (পাদটাক1 ১১৬) পৃঃ *-৭ 

১২১, সহমরণ বিষয় £ গ্রস্থাবলী ৩, পৃঃ ৫৭ ॥ 77815 70115 2৮, 1] 00০ 15938 

১২৭, 12, 2. ভা18০০) 400 80৪ ৪9005868101 ৯৪৬৮০১1৪৩10: 6৪ ০৩৯০ 

0198 ০ 609 11100 ভা1008 0৫ 07 (2১9 70706:9] 08261000188 ০01 0005 010008৮ 

10700) 01176 80541451670 5০081) ০1. দে] (1856), 20. 201-14 

১২৩, 1461 07571679707 1688760] 86161550706, 2, 4] 

১২৪, 1912. 00, 168-69 

১২৫, 1৮0. 0. 276 

১২৬, 7/013 ০1 97৮ 7/1017) 10765 ০, স্ব (009০0 1799) 27, 41৮38 

১২৭১ 45270 8556210885০], ঘা (8905) 25, 869-86) পুনমু্িত 
0০19১10০8০9 111566112180%5 55549510000. 1831, 20, 9-119 

১২৮, 00169:006 1115061101)60%5 555695 ৬০1, 25 15096001897, 0. 218 

১২৯, প্রষ্টবা তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১১৭ 

১৩০, ভ্রষ্টবা 4510/16 76560101045 5০1, 15, (1798), 20, 209-19। পুনরমু্দ্রিত 

0০018:00865 711506110160%5 755295 ০1, ], 1000002) 1897, 20, 114-12 

১৩১০7670811 71015 ০ 8০6 17017110188) 8০) (90016] %7 17208 
6610121) 082৮60875 8৫, 0819086% 1984) 0, 797) 77087655166 11067161015 
0. 188 

১৩১ ক. রামমোহনের অন্ততম প্রধান যুক্তি ছিল যেখানে বিধবার জানীবল ব্রক্ষটর্ধের 

পক্ষে মনুশ্মতিয প্রমাণ বর্তমান মেখানে মৃত স্বামীর চিতায় বিধধার প্রাণবিসর্জনের সমর্থক 
প্রমাণ অন্তাস্ত স্থৃতিপুরাণে থাকলেও তা! অগ্রাহ্য । কেনন! শান্ত্রমতে যে-সকল শ্মৃতি মনু 

বিরোধী সে-সবের প্রামাণ্য নেই-_“'মন্বর্ধবিপরীত! ষ1 স স্মৃতির্ন প্রশস্ততে ।; 

১৩২, ভরষ্টব্য বর্তমান লেখকের ২8100001902) [০১ 806 70:809 787)80 ঘ118058 

87621 2651 2196 16561 ০1. 0102) 6৮, 00 ০, 278 (5810-10699002: 1978), 

চ, 146) 5০৮৪ 9; কলিকাতা এমিয়াটিক সোসাইটি খে সম্পাদনের ভার ধার উপর 
দিয়েছিলেন সেই ও. 7), স০গা-কেই ইংলও থেকে পত্র লিখে উইলসন 'শখপথ ব্রাক্ষণ”' 

প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন। ০৩: এলিয়াটিক সোসাইটির তঞকালীদ সম্পাদক 
08. ভা, 9, 0%888১গগ্রণ্র দিকট ৮ নভেম্বর ১৮৪৭ তারিখে লিখিত এক পত্রে একখ। 

উল্লেধ করেছেদ। ০৪:এর সম্পূর্ণ পত্রধানির জন্ত ভ্বা 0870] 9 49416 3০040 
086160] ০, খে ১ 1 (184) ৮. 1268-691) ডেভিড কফ, কি 2০৪-এর এই? 

পত্রেধানির বিষয় জবগত নন 1 

৬৩ 

ও 



1 ইত, 2০01 8118 07601211577 276 14৫ 8৮658৫1 88748068 0, 806 

১০৪, ডা, তৃতীয় অধ্যায়, প্রমাণপঞ্জী, উল্লেখ, ২২। পৃ: ১০৯০৪, 
১৩৫, 02116 6৮8) ৬০1. [য় 91708০50067 1848, 20, 41784) ডেভিড 

ফছের গ্রন্থে কোথাও উল্লেখ দেখ! গেল না, রামমোহন '১৮১৭ সালে 'বেদাত্ত-চজিকা'র মত 
খণ্ডন করে 'ভষ্টাচার্যের সহিত বিচার? ও “বেদাত্ত-চক্জিকা'র ইংরেজি সংস্করণের প্রতিষাদে £ 
5660১ 10861660118 10701761512] ও 5567) ০ 1 6৫৫5 77) 11৫29/0 4% 

40108910116 17656 31816 ০1 17400 ড70157 প্রন্থছয় প্রবাশ করেছিলেন। 

১৩৬, 8001 00, 011. 2. 206 

১৩৭, বিস্ত'সাগর-রচদানংখরহ (পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতাশৃরীকরণ সমিতি) প্রথম খণ, তৃতীয় 

মু্ণ, কলিকাতা, ১৩১, পরি দিষ্ট। পৃঃ ৬৮ 

১৩৮, গবাঙগলার ইতিহাস, বিস্তাসাগর-য়চমাসংগ্রহ (উক্ত সংস্করণ), প্রথম থণ্, 

গুঃ ২২১-২২ ৃ্ 
১৩৯৭ 91866 21960168 71016$ 07 50116 7৫781776580) ৩4010 1997৫. 

7070৫ [15170 8৭. 09১০৫1080 0:6966, 08108681949, 0, 16 

১৪০, 100 0. 071. 0,176 

১৪১, 1৮৫, 

১৪২, 181৫. 0. 176, 200৮ 69 

১৪৯, শিবমাথ শান্ী। রামতধ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রথম সংদ্কযণ, 

কলিকাতা, ১৯০৪, পৃঃ ২৬৩ 

১৪৪, জীবনবেদ, লণ্তম সং্করখ, কলিকাতা ১৯৩৪, পৃঃ ৭১৫, বিশেষভাবে তার এই 
উদভি শ্বরণীয় £ 'পাঁপবোধ আমার অনেক প্রবল । অনেক জীবনে এত প্রবল নয়। পাপ 

কি, কি করিলে পাপ হয, এ সকল বিচার করিয়া, আমার পাপবোধ হয় মাই। পাপ- 
দর্শনে পাপধোধ হইল । সঙ্গ্র পলকের মধো পাপবোধ করিলাম। ****আমি পাপী 'আমি 

পালী, মম কেবল এইরপই বলিত। প্রাত:কালে নিত! হইতে জাগিয়! হায় ধর্দি কোন 

সাধ! বলিত, তাহ! আর কিছুই নয়.কেবল বলিত, আমি পাগী ॥ঃ (পৃঃ ৭) 
১৪৪ ক. উর্টবয 7682১01) 0008009£ 990. 2211074] 7101771686 9607: এ 9] 

6১০1 ০ 14 29016 16661170668 16 2097 2911 071 2101810 21071686 801 

8৪৫০০৫ সিএ, 08160861981, 00, 94881 ব্রান্মদমাজ যে হিন্দুলমাজ থেকে সম্পূর্ণ 
বতন্্র এক গোঠী কেশবচল্ল এ বভৃতায় খুব ভোর দিয়েই সে কথ! বলেছেন। 

১৪৫, 5, 0, 2008০০৪0৯: 7106 17011) 07 20065 00651817710 ওঠ, 

869০06 7৫,১ 05199668 1894) , 8৪ 

২৪৬, ৭ জুন, ১৮৮৫ তারিখে 17666) ৫৮৫ 11859 10789541017 পাত্রকান় প্রকাশিত 

4082 8৪৮০ 6০ 89৪ স্বর9৬০$৯। নিবন্ধে প্রভাপচত্র যজুমদার-বিরোধী গোচীর দটিভ্গী 

" মিদ্ধাস্ত প্রতিফলিত। কেশবের মার পর নবুবিধান ব্রাঙ্গমওলী নান। দল-উপফূলে বিড 
কয়ে তীর অন্তঘদে লিপ্ত হয়ে পড়েদ। এ সবের কিছু বিবযণের জড় রাইন 8৬৬ 

হী 



40550085 3০89 776 1416 ০ 21012 0147)06 210:001001 99০০৫ 383. 0819886৬ 

21940, 20, 113-89 1 8158751 888৮1 275109 0 0:61814170 9070 889০৫ 

৫, 019988৬1974) 90, 911-76; কেশব-শিকগণের অত্তংকলছের মধ্যে জনৈ্ষ 
'আধুনিক লেখক লক্ষ্য করেছেন শ্রীষ্টপদ্থ। ও বৈধবপঞ্থার মধ্যে সংধাত ; %1181008481 
080. 102861706 1012)8611 6০ 06 2688500018 118565] 800665801 60 66 2017788, 

86৮ 71880000587 0008 8150 13876 75811860 (0086 118 ৪5100088009 102 606 051. 

882180 0009808100 01 000186 80৫ 1018 108100807 সা &0061051) (05165118208 

20806 0100 ৪0 00801081016 680010866 60 006 5868$10 18906070700 8019 

+800081। ১9 1518] ভ8181:70558 ০11096 0876৫ 1018 866610008 6০ ০৩0০]00 106908 

20170160851 0091 77% ৮101া)0 5701 270 116 9161912০176 14061 

87060) 11017 771596100) 1979, 27. 98486 ॥ নববিধান ব্রাহ্মসমাছের খ্রীষ্টগ্রীতি এতই 

প্রকট হয়েছিল যে মাক, মালের প্রতাপচন্ত্র মনুমরকে ১৫ দ্ুন ১৮৯৯ তারিখে লিখিত 

এক গঞ্জের মাধ্যমে ব্রাহ্মগণকে প্রকান্তে ষ্টধর্ম অবলম্বন করতে আহ্বান করেন £ পত্রথানির 

'জন্ত ড্রটবা 80798) 008087৬308৪ 0, 011. 20. 67761 এর উত্তরে গতাপচন্ত্র 

'অনুমদার মন্তব্য করেন, “4 স1)0185816 8০০60682009 01 62৪ 01001881870 08706 ৮] 

86 9150090 58105] 88 081606: 00881916 20: 888108518 স18)10 876585851 

81706 816 জা] 1880 60 100180010081800, 10101 0910 02015 ৫০ 10810, 908 

18006 5০08065066০ 606 00786 801216015৪8 3০0 66100 16 608 58860818) 16118100, 

4০৫ 00786 28 2008 0015 0095118) ১০৪ ৪০ 8068৪1 1808 ৪$ 606 001638716) 20000608০ 

310628] 80918 10 00218600020 দ1]] ৪৬6 60 1686 00206606160 60015 56 16886 

1706) 874 196 1006 10176 68166 0816 01 1686811,7 গর্ঘাৎ প্রতাপচন্ত্র বলছেন, প্রকান্ে 

'্ীতিয়াদণ নাম গ্রহণ করায় ব্রাক্মমমাজের পক্ষে একটু অসথবিধ! আছে--এতে কিছু ভূল 

'বোষাবুঝির সন্তাবনা থাকবে কিন্তু ব্রাহ্মমমাজের ধর্ম যে খ্রীষ্টের মূল পিক্ষার আর্শে গঠিত 

এতে কোনও সনগেহ নেট। 

১৪৭, 918086) 9886: 11751019 ০7 16 237101010 $1721) 08100 1914, 

০, 90,879 

:১৪৭ক. খতিহালিক রমেশচল্র মজুমদ্ারেরও এমন একটা মত ছিল যে বঙ্গীয় নঘ- 
'্জাগৃতির ইতিহাপে বামমোহনের অবদান সম্পর্কে য! বল! হয়েছে তার অনেকটাই পরবর্তী 

কালে রামমোহন-ততদের হৃষ্ট--5০/0100৯০শ076) (0% 8পোাণাা। 80০ 5, 86)। 

১৪৮, 05:090661 1051 19895 0 98 

১৪৯, &0716006 700075 917117010) 709 070 4116156 0810986জ 1949) 2. 69 

১৫০, ভ্ত্টব্য 292165556 210%87645 এবং প্রভাতচন্ত্র গঙোপাধ্যায় প্রণীত আস্ীয় 

সভার কথ1, কলিকাত। ১৬৮১ 

১৫১, 20108164566 21061761748 0, & 

৩৫৭ 



' 8৫২, 1814. 2. 28 

১৪৬ 1214, 0 44 

১৫৪, 10. ০, 204 . 

:১4%. ব্রজেলদাথ বদ্দযোপাধ্যায়। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ভ্িতীয় খও (চুর 
সংস্করণ ) পৃঃ ৪৮৯.৯৪ 

১৫৬, তেব, পৃঃ ৯০ 

১৫৭, 0210%116 1101119 ০0%৮7101 5০1. 5) মদ 86165 12457 6০ 0808). 

1884) [71780 ১191007181 11688155 01 1518 13800000000 1837, 07. 25-86 /. 

লমাচার-র্গণ ২৮ চৈত্র ১২৪০ (৯ এপ্রিল। ১৮৩৪ ) (সংক্ষেপনার )-_-ব্রজেন্্রনাথ বঙ্দ্যোপাধার৮ 

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় ধও (চতুর্ধ সংগ্করণ) পৃঃ ৪৯১ 

১৪৮, ব্রজেজানাথ বঙ্যাপাধ্যায়, প্রাগুভ গ্রন্থ, পৃঃ ৪৯২-৯৪ 

১৫৯, তদেব। পৃঃ ৪৯৪ 

১৬৪, 178 00765076726 ০ 2016 চ711117) 26717001828-35 6৫১ 0, 2 
298111008৬০], 17) 03810161971, 19651 উ০, 709, 0. 1948 

১৬১, ৮ আযাঢ় ১২৪১ (২১ জুন, ১৮৩৪) সংখ্যা 'মমাচার দর্পণ, ক্যালকাটা কারিয়র' 

থেকে এই মর্মে এক সংবাদ উদ্ভুত করেছেন, “অবগত হওয়। গেল যে ৬ধাণ্ত রাজা! 

রামমোহন রায়ের চিরপ্ারণীয় কোন চিদ্ত নির্ধার্যকরণার্ধ যে চাদা হয় তাহাতে গ্রীল 

প্রীধূত লর্ড উইলিয়ম বেন্টীক্ক গাছেব ৫০০ টাক! সী করিয়াছেন এবং কথিত হইয়াছে যে 

এ প্রনিদ্ধ ব্যাজর চিরল্মরণার্ধ যস্তপি বিভালয়ে কোন অধ্যাপ্কত! পদ নির্ঘার্ছওনের যে 
কল্প হইরাছে তাহ! সফল হুইলে তাহার টাঙ্গায় ইভা অপেক্ষাও অধিক টাক! প্রধান 

করিবেন” --সংবাদপত্রে সেকালের কথ।, দ্বিতীয় খও (চতুর্ধ সংস্করণ ) পৃঃ ৪৯৪ 
১৬২, 00189070626 [1] 70, 1246-46 

১১৩০ 02191611071 70৮7)6) 1000206, 9871689 5০1. 1) &518819 অল ৪+ 

0০, 82-98 
১৬৪, 76782) 578014101 0915 184, (০1. 1, ০, 6) 09. 49501 16 ৭01, 

1848 (০1. 1], 2০. 93) 20. 905-06 ; 9480) 98০৪৪, 1848, (৬০1, ]], ০, 90), 
948 

১৬৪ ক, 1718005 70081501 29/0717490% 14806 ) 4 £0180110) 21017661- 

4 [এি, 561০081 9০০8 0088, নওজ 17611 1981, 0,141. 
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১৬৬, বিজ্াদর্জন” ভাত্র, আশ্বিন, কাতিক, ১৭৬৪ শক £ "মৃত রাজ| রামমোহন রায়ের 

জীবন-ৃৃত্বাস্ত'সাময়িকপত্জে বাংলায় সমাজচিত্র (বিনয় ঘোষ সংকলিত ও না ৮ 
তীর খণ্ড কললিফাতা৷ ১১৬৪, পৃঃ ৫৪০-৪৪ 

১৬৭, 0018150106766 [। ৮ 2246 

১৪৮. প্রভাতচনত্র গ্োপাধ্যায়, আন্ায়-সভার কথা। পৃঃ «২ 
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স্বউ ভহ্যান্ 

রামমোহন রায়ের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তা £ মূল প্রেরণা 

প্রথম অধ্যায়ে রামমোহনের ভারত-চিন্ত! সংক্রান্ত আলোচনা গ্রসঙ্গে সাধারণ 

"ভাবে উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগৃতির শ্বরূপ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করতে 

'হয়েছিল। বামমোহনের ধর্মীয় ও সমাজ চিন্তার প্রকৃতি বুঝতে গেলে বিষয়টির 
'কিছু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হবে। প্রথমে উল্লেখ করা গ্রয়োজন, 
“বাঙলার উনবিংশ শতকীয় নৃতন চিন্তাধারাকে 'রেণেশীস' আখ্যা দেওয়া চলে 
কি নাঁ-এই প্রশ্নটিকে কেন্ত্র করে একটি বিতর্ক সম্প্রতি বেশ জমে উঠেছে। 
“কেউ কেউ উক্ত নবজাগৃতিপর্বকে “রেণেশ' স* রলতে ম্পষ্টত অনিচ্ছুক । এদের 

মনে এই গ্রলঙ্গে পঞ্চদশ-যোড়শ শতাবীর ইউরোপীয় রেণেশাস তথ! যুগ- 
“পরিবর্তনের একট! তুলনা সর্ধদা বর্তমান। এঁতিহাঁসিক তথা বিশ্লেষণের 
সাহায্যে এব! যখন দেখেন ইউরোপীয় রেখেশ সি ঘটিত সর্বাত্মক পরিবর্তনের 
“লক্ষণ আধুনিক বঙ্গীয় নবজাগরণপর্বের মধ্যে সর্বত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখনই 
শ্রা সিদ্ধাস্ত করেন, এই যুগকে “রেণেশ'স' আখ্যা দেওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত 
কারণ নেই। অপর পক্ষের অবশ্ত এ ক্ষেত্রে 'বেণেশীস' শবটির প্রয়োগে 
'আপত্তি নেই। বিতর্কটি খুবই সাম্প্রতিক । বর্তমান শতাবীর প্রথমার্ধে মনীষী 

ও বুদ্ধিজীবী মহলে এই দ্বিধা ছিল ন1। উদ্লাহরণন্বরূপ বলা চলে ১৯২৪ 
শ্বীটান্ধে মনীষী ও ত্রষ্টা অরবিন্দ প্রকাশ করেছিলেন ভাববাদী দৃষ্টিতে রচিত 
তার ক্ষুদ্র, কিন্ত গভীর বাঞ্নাপূর্ণ গ্রন্থ 1706 7670815587706 10 [10081 

'ছাকিশ বছর পরে ছুপরিচিত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক স্থশোতনচন্ 
সরকার রচনা করেন তীর 10668 01) 106 9617881 [613818891)06 

6 ১৯৪৬)। অরবিদ্ব-দর্শন ও. মার্কসবাদের মধ্যে দুই মেরুর তফাৎ? 
"আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে দুই লেখকের দৃটিতঙীতেও তাই। কিন্ত প্রস্ত 
“রেধেশ'স' শষচির বাবহারে ছু'দ্নই ছিধাহীন। একটু তলিয়ে দেখলে পরি 
শর, আলোন প্রনঙগে 'রেদেশ' ন' অভিধার প্রয়োগে আপতি উ্ত পবার্থ স্র্কে 

- টি 



এক লংকীর্দণ ধারণ! প্রহ্ছত। পঞ্চ?শ-যোড়শ শতাবীর ইউরোপীয় বেণেশ 1 
অবশ্তই ইীতহাসের একটি চিহ্ছিত যুগ ; এবং ইউরোপীয় ইতিহাসে সাধারণ অর্থে 
*রেণেশস' শব্দটি এই যুগবাচক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পাশ্চাতা ইতিহাসের 
নজির নিলে দেখা যাঁবে সেখানেও দেশকালগত কয়েকটি বিশেষ অর্থে 
এতিহামিকগণ শবটি হ্থচ্ছন্দে প্রয়োগ করেছেন। নবম শতাব্ীতে সম্রাট 

শার্লমান্এর রাঁজসভাকে কেন্দ্র করে যে জ্ঞানাস্থণীলনের এঁতিহ্থ গড়ে ওঠে, 
মধ্যযুগ-বিশেষজ্ঞ এতিহাসিকরা তাকে সাধারণভাবে আখ্যা দিয়েছেন ০8:০- 

1178191) 61/815881)0€ 7 তেমনি দশম শতাব্দীতে জামান সম্রাট প্রথম অটো 

রাজত্বকালে দরবার পোধিত বিষ্চাচর্চার ধারাকেও কোনও কোনও এতিহাঁসিক 

0092$81) [60581588150€ বলতে ছ্িধা করেন নি। দ্বাদশ শতাষীর 

ইউরোপীয় চিত্তজাগরণকে 'রেণেশ স”' আখা দিয়ে এ সম্পর্কে তো হাস্কিজ্দ. 
একখানি পুাঙ্গ গ্রস্থই রচনা করেছেন ।২ বিংশ শতাবীতে নৃতন চীনের বুদ্ধি- 

মুক্তির আন্দোলনকে 'বেণেশীস' সংজ! দিতে দ্বিধা করেন নি এই আন্দোলনেরই 
অন্যতম নায়ক হু শিহ।* ইতিহাস ঘেটে এই জাতীয় দৃষ্টান্ত আবও উদ্ধার" 
করা যায়। হুতরাং দেখা যাচ্ছে বু শবের মত 'রেণেশাস শব্দটিও ইতিহাসে 
বাবহার হয়ে আসছে সামান্ত ও বিশেষ ছুরকম অর্থে। সাধারণ ভাবে এটি 

বোধায় ইউরোপীয় ইতিহাসের এক যুগান্তকারী পর্বাধ্যায়কে ; আর. 
দ্নেশকালগত বিশেষণ যুক্ত হয়ে এটি ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষ বিশেষ দেশের 
বিভিন্ন সময়ের জান-বিজান-পিয্প-সাহিত্যের বিকাশপর্ব বা বুদ্ধিমুক্তি-আন্দোলন 
সম্পর্কে। ইতিহাসে পৃথক দেশকালগত পন্রিবেশ প্রতিটি ঘটনার বিশিষ্ট 
চরিত্র নির্দিষ্ট করে। একটির লক্ষণ অপরটির সঙ্গে হুবছু মিলষে এমন 
প্রত্যাশা করা বৃথা । সুতরাং দেশ, কাল, চরিত্র ভিন্ন বলেই বা প্রভাবের 
ধিক দিয়ে ইউরোপীয় রেগেশাজের মত অর্বাতক হয় নি বলেই বঙ্গীয় 

পরজাগরণকে রেণেশ'?স বলতে অন্বীকার করা ইতিহাসে দীর্ঘকাল শ্রচলিত. 
এক শবগ্রয়োগবিধিকে কতকটা অকারণে অবজ্ঞা কর! ভিন্ন আর কিছু নয়্। 

তবু এ-কথা ্বীকার্ধ, বঙ্গীয় ( বা অরবিন্গেত্ষ ভাঁষান্ন তাঁরতীয় ) রেণেশ মের 

আলোচল! গ্রসঙ্গে পঞ্চশ-যোড়শ শতকীয় ইউরোপীয় রেণেশ সের প্রক্ষার্পট 
হ্বভাৰত মনে আসে। 'বদি.ফেউ: লেই কারণেই পাশ্চাতা ' যেণেশশালের 
লক্খগগ্ুলি নিখিচাথে উদ্দিশ শতকে বঙ্গীত্র লবজাগতির উপর জাহেোগ কমতে 
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চাঁন, তিনিও একটি সর্বন্বীকৃত এতিহাসিক বিচাধপন্ধতিকে অযৌক্তিক ভাঙে 
আগ্রা করবার অপরাধে অপরাধী ছবেন? কেন ন! উভয়ের রাষ্ী়। সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে একান্ত গরমিল, স্থৃতরাং চরিয়েও মৌলিক গ্রতেন। 
পূর্বতন লেখকগণের মধ্যে অরবিন্দ এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা! ও অন্ধ 
দুর্টির পরিচয় দিয্েছেন। উক্ত ছুটি এতিহামিক প্রক্রিয়ার প্রন্কতিগত 
পার্থকোর প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন 11066 13 ৪. 

00368001) ডা1)60106: ৪ ৪11 00616 18 1681] ৪ 21581558106 

10 [118018, 10086 0681808 & 809০0 0681 01. 1086 »/৬ 

10621) 65 006 0:0...1106 010. 08101680136 10100 0806 60 

006 00010600106 01 70006217 ০010016 00 10100 16 আঃ 

9180 8091160 ; 0086 ৪৪ 1806 30 10101) ৪ 16278161107 28 813 
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18800811560 [70:06 ৮5 016 010 0186০914801) 50116 8150 10112 

ভ10) 21] 006 501001628 2100 1001080701005 169010 10101) ০8106. 
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20৫ ০0100166.1”8 নিজন্ব কেপ্টায় (061৮6) সংস্কতির যুগোপযোগী 

পুনরজ্জীবনের মধো নবজাগ্রত আয়ালযাণ্ড নৃতন করে আবিষ্কার করেছিল: 
তার জাতিমত্তা; উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাবীর 
মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রসারিত এই প্রক্রিয়া থেকেই উদ্ভুত আধুনিক আয়ার্লযাণডের 
সেই চিত্রজাগরণ যা! স্থাটি করেছে তার সাহিতো ইয়েটস-লেডি গ্রেগোবী- 
জন মিলিংটন শিন্জ-লেনক্ রবিননন-মার়ে-ওকেনী-র্জ রাসেল- 
কলাম-ার্ক -ও'ঘধিভান-গোগার্টি-হিগিক্দ-পিয়ার্স -ম্যাকৃভোনাগ-জোসেফ যেরী 
প্লান্কেট প্রভৃতির কীতিমপ্ডিত নবধূগ। এয সঙ্গেই জড়িত আধুনিক 
'আম্মাপাতের প্রজাততিতিক স্বাধীনতা আন্দোলন। অরবিদ গত 
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ঘাষেই,লক্ষা, করেছেন সাশ্রুতিককালে খায়ালযাণ্ডের এই. আত্ম-আবিষায- 
প্রক্রিয়ার লঙ্গে বঙ্গ-তারতীয় রেপেশামের সাধৃশ্ত। কিন্ত কোনও 
এঁতিহাঁসিক তুলনাই যে 'দর্বাঙ্-সম্পূর্ণ হতে পারেনা এ বিষয়েও তিনি 
'ল্লচেতন। তার সাবধানবাদী মনে রেখে উনবিংশ শতাবীর বঙ্গীয় নবজাগবণের 
প্রক্কতি বিচার গ্রসঙ্গে আমাদের ছু'দিকের আতিশয্যই বাদ দিতে হবে। এই 

নবঙ্গাগুঁতিকে বিশেষ অর্থে রেনেশাম বলতে আপত্তি থাকবে না; এক 
ইউরোপীয় রেনেশ সের অবিকল প্রতিরূপ হিসাবে গ্রহণ করাও চলবে না। 

বাঙলার উনবিংশ শতকীয় সংস্কার-আন্দোলনগুলির চরিত্র বুঝতে হলে, 
যে চিন্তাবিপ্রবকে বঙ্গীয় (ব1 ভারতীয়) রেণেশাম আখা! দেওয়া হয়েছে 

তাঁর বিশেষ লক্ষণটি সম্পর্কে সঠিক ধারণ! কর! সর্বাগ্রে গ্রয়োজন। পাশ্চাত্য 

নংঘাত ও পাশ্চাতা সংস্পর্শ যে প্রধানত এই নবচি্তা ও নবদৃষিভঙ্গীর মূলে 
এ বিষয়ে অবশ্ত মত্বৈত নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে একট] কথা যেন 

একটু মাত্রাতিরিভ জোর দিয়েই ঘোষিত হয়ে চলেছে যে ব্রিটিশ শীমনাধীনে 
ইংরেজি শিক্ষার গ্রবর্তনই বাঙালী মধ্যবিত্ত মানসবিপ্লবের কারণ এবং উত্তর 

কালে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যা কিছু ৃ প্টিশীল উদ্যম তা সবকিছুই 
এই একটি প্রেরণার উৎসমূখ থেকে সঞ্চারিত।ঃক কথাটার অনেকখানি 
মত্য, কিন্তু সবটুকু নয়; যদি হত তাহলে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে মেকলে 

দেশীয় এঁতিহের সঙ্গে সম্পর্শৃন্য, ছিন্নমূল ( এবং অবশ্তই ওপনিবেশিক শাসনের 
তন্লিবাহক ) যে একটি শ্রেণী গড়বার স্বপ্ন দেখেছিলেন (তার ভাষায় 
[00197 03 9190 ৪75৫ ০0107 00৮ [7081181) 1) 088055) 10 001010198 

800 20 1301818 ৪00 10) 11/611806), তা আমর! বাস্তবে রূপান্তরিত 

দেখতে পেতাম। উন্নিখিত রেণেশাসের প্রথম সারির কয়েকটি 

প্রতিনিধিত্থানীয় চরিত্রের গ্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা যায়,--যেমন, রামমোহন 
যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাজনারায়ণ বন, বহ্ধিমচন্্র চট্টোপাধায়, ম্বামী 

বিবেকানিন্ম, রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর, অরবিন্দ প্রভৃতিঃ_-তাহলে ম্পষ্ট বোঝ] যাবে 
ক্ব্লমাত্র পাশ্চতা শিক্ষা ও ভাঁবধাঁার গ্ররর্তনের ছার] উনবিংশ -শতাীতে 
এদের জাবিভাবকে বাখ্য করা চলে না। ছারতবর্ষের নিজস্ব একটি সুপ্রাচীন, 
পরম্পরাগত খন্ধিবান লভ্যতা আছে। সতরশ-অষইদশ শতান্ধীর. অন্ধকারময় 
ছিরপু্তার, ছর্দিনেও তার প্রাদশক্কি ও আহরাণীৎ্ক্য নিংশেযিত হয় নি, 

৩১২, 



অহৎ উত্তরাধিকায়েরও বিলুপ্তি ঘটেনি । উনবিংশ শতাঁষীয় নৃতন চিদ্তা্গতে 
যামমোহন রায়ের কাল থেকে ধারা নায়কত্ব করেছেন দের মকলেরই চিত্ত 
'যে এই. হুদেশীয় সংস্কৃতি ও এঁতিহে বদ্ধমূল ছিল এই বৈশিষ্টাটি প্রসঙ্গত মনে 

রাখা দরকার। এদের নিজ নিজচিন্তায় ও কর্মক্ষেত্রে পরস্পরের মধো 

অহপুঙ্খগত পার্থক্য যথেষ্ট ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু মৌলিক আত্মমংস্কৃতি- 
চেতনাতে এরা সকলেই এক ভূমিতে দৃঢগ্রতিষ্ঠ। এই মন্বদ্ধ ও উর্বর ভূমির 
উপর নৃতন যুগের পাশ্চাত্য চিন্তার ধারাবর্ধণের ফলেই রেখেশ স-ফসলের জনম, 
গ্রাচর্ঘ এবং বৈচিত্রা। বস্তত রেগেশাসের গ্রতিনিধিস্থানীয়গণ প্রতোকেই 
'নিজম্ব ধরণে অতি সচেতন ভাবে যেলক্ষাসিঘ্বির প্রয়াস পেয়েছেন তার 
সামান্থলক্ষণ হল এই £ দেশে নবাগত পাশ্চাতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে 
ভারতবর্ষের নিজস্ব চিরায়ত সাংস্কৃতিক মূলাবোধগুলিকে পরীক্ষা করে সমুচিত 
গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মাধামে যুগোপযোগী নৃতন জীবনার্শন গড়ে তোলা । এই 
গ্রয়াম থেকেই আধুনিক বঙ্গীয় রেণেশীস তার বিশিষ্ট চরিভ্রলক্ষণটি লাভ 
করেছে। একালের এঁতিহাসিকগণের মধ্যে এই অভিমত অতি স্পষ্টভাবে 
যছুনাথ নরকারের রচনায় অভিবাক্ত। ভারতে ইংরেজ অধিকার ও তক্মাধ্যমে 
পাশ্চাত্য সভাতার সঙ্গে ভারতীয় চিত্তের সংম্পর্শ এট নব চিন্তালোড়নের 
জন্য দায়ী একথা তিনি ঘেমন জোর দিয়ে বলেছেন, তেমনি সঙ্গে লঙ্গে মনে 
করিয়ে দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সভাতা ও সংস্কৃতির ক্রিয়াশীল ভূমিকা £* 
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সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ক চিন্তা ও সংস্কারক হিসাবে তীর ভূমিকাকে এই হ্বসংস্কৃতির 
গুনর্ধিচার ও পুনমর্্যায়ন প্রক্রিয়ার অক্কস্বরপ দেখলে তবেই সে মম্পর্কে সঠিক ও 
লামঝ্পূর্ণ ধারণ! করা সম্তব হবে। 

প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্ধ অধ্যাভূক্ত আলোচনার ধারা ধাঁরা অন্থুসর 

করেছেন তারা মনে করতে পারবেন, তার মধো রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও 

মানমিকতার ছুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথমত 
তাঁর বালা, কৈশোর ও প্রথম যৌবন বিদেশী-সংস্পর্শ-বজিত একাস্ত ভারতীক 
পরিবেশে অতিবাহিত হওয়ার এবং এই পর্বে যথেষ্ট পর্যটনের মাধামে অভিজ্ঞতা! 

অর্জনের ফলে তাঁর শ্বদেশচেতনা দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়; ছিতীয়ত 
ষ্টার আদি শিক্ষাদীক্ষা, বিশেষত বিভিন্ন ভারতীয় ভাষান্ুণীলন এবং হিন্দু 

মুসলিম শাস্াধায়ন সম্পন্ন হয়েছিল সম্পূর্ণ পরম্পরাগত দেশীয় পদ্ধতিতে, পাঠশালা- 
টোল-চতুষ্পাঠী-মক্তব-মাত্রাসার পাঠক্রম অনুসায়ে। হিন্ুশান্ে সে অনুশীলন 

মাত্র উপনিষদূ-ব্দোস্তে আবদ্ধ থাকেনি পুরাণ-তন্ত্র ভিত্তিক পরবর্তা কালের 
অধ্যাত্ব সম্পদ্কেও আত্মসাৎ করেছিল। আরবী-ফার্সীতে স্বচ্ছন্দ পারদ্িতাঁর 

ফলে ইগলাম ধর্মশান্্রে তীর জন্মেছিল অসাধারণ অধিকার । হিন্দী-উদ' আয়ত্ত 

করায় তারতের মধাযুগের সাধকের সঙ্গে তিনি চিত্তের গভীর যোগ স্থাপন 

করতে পেরেছিলেন এই পর্বে। যদি প্রচলিত কাছিনী সতা হয়, তাহলে বলতে 

হবে ( মহাঘান ) বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের সিদ্ধান্ত সমূহ তাঁর একাস্ত অপরিচিত 
ছিল না, যদিও এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলবার উপায় নেই। পঞ্চম অধ্যায়ে 

তথাগ্রমাণের মাহাযো বলবার চেষ্টা করা হয়েছে, মমকালীন ইউরোপীয় 
প্রাচাবিস্ভতাগবেষণার সঙ্গে রামমোহনের যথেষ্ট পরিচয় থাকলেও তার 

ভাঁরতজিয্ঞাসার প্রতি সম্পূর্ণ দ্বতন্ত্র এবং উক্ত কেতাবী গবেষণার ষঙ্গে পরিচন্ 
ছবায় পূর্বেই ভার ভারত-চেতনা ও ভারতজিজাদার মৌল প্রতিটি নিন 
পদ্ধতিতে নির্ণাত হয়ে গিয়েছিল। কোনও কোঁনও বিষয়ে যেমন বেদান্ত ওপুরাখ” 
তঙ্কের কআআলোচনায় রামমোহনের অগ্রগাঙিত্ব এবং শ্বকীয়ত্ব তথ্যের সাঁছাযোই 
প্রতিষিত করা জভব। দ্ুতরাং থম অধ্যায়ে এ বিধয়ে বিশ্যািত ভাবে খে 

জালোচনা কর! হয়েছে বর্তমান প্রলঙ্গে তাঁর লারমর্দ আর একবার উদ্ধার করা 
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যেতে পানে £ রামমোহন ইউরোপীয় জানবিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করবার 
পূর্বেই প্রাচ্য চিন্তার গ্রভাবে তীর মন নিজন্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। তার 
চিন্তার বিচার ও মূল্যায়ন উপযুক্ত ভাবে করতে হলে তাঁর জীবনার্শনের এই 
প্রাচা বুনিয়াদটি সম্পর্কে মচেতন থাক! বিশেষ প্রয়োজন। পরবর্তা জীবনে 
বহু লাধনায় পাশ্চাত্য বিষ্ভায় যে পারার্লিতা তিনি লাভ করেন তা ছিল এই 
মৌল গ্রাচা চিন্তার পরিপূরক ।* প্রতীচ্য জানবিজানের নিকযে পরীক্ষিত ও. 
পরিমার্জিত হয়েই তাঁর বিদগ্ধ প্রাচ্য সন্ত! যুগোপযোগী নৃতন জীবনচর্যার। 
ভিত্তি অন্বেষণে ব্যাপত হয়েছিল। 

রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক চিন্তার আলোচন! ও মূল্যায়ন প্রচেষ্টার 
গোড়াতেই একটি প্রশ্নের মীমাংসা .প্রয়োজন। সাম্প্রতিক রামমোহন-চর্চার 
ক্ষেত্রে একটা কথা! মাঝে মাঝে একটু উচ্চকঠে শোনা যায় যে, আপন স্বরূপে 
রামমোহনের প্রকৃতি ছিল আধ্যাত্বিকতাবিবজ্জিত; সমাঁজ-সংস্কার প্রভৃতি 

কাঁজে তিনি ধর্মকে প্রয়োজনীয় উপায় স্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন, কেনন! হিন্ব 
সমাজব্যবস্থা ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাই কোন ধর্মের উৎকর্ষ 

বিচারের সময় তিনি গ্রধানত লক্ষা রাখতেন সেটি কতদূর জনকল্যাণের সহায়ক 
হতে পারে। মিদ্ধাস্তটি কিন্তু নূতন নয়; যতদূর জানা যায় এটি লর্বপ্রথম চালু, 
ফরেন কিশোরীষাদ মিত্র ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত রামমোহন সংক্রান্ত তার 
হুপরিচিত ইংরেজি নিবন্ধে! তার দৃঠিতে রামমোহনকে কোনও সাম্প্রদায়িক 
ধর্মের লঙ্গে জড়িত করে দেখলে তাঁকে ভুল বোঝ! হয়-_এমন কি ধর্মের চিরন্তন 
তত্বগুলি সম্পর্কে তার দৃ্টিতঙ্গী নিয়ে বাদাচবাদও নিক্ষল; “411 
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₹৫8]15 ৪ 0১6০-98150001091801”৭ বাযমোছনের' এই দৃরিতঙগীর শ্রেঠ 

প্রকাশ কিশোরীচাদ লক্ষ্য করেছিলেন তার “তুহফাৎ-উল্-মৃওছাহিদিন'এ বিবৃত 
যুজিমূলক সার্বভৌম একেস্বরবাদের মধ্ে। এই প্রসঙ্গ স্মরণ করা! যেতে পারে 
'কিশোরীষ্টাদের সমকালীন অক্ষয়কুমার দত্ত এবং একালে আবছুল ওয়াুদের 

স্বচনাতেও অনেকাংশে অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত।” সাম্প্রতিক কালে 
'বাঁমমোহনের ধর্মমত সংক্রান্ত আলোচনাঁতে এই পুরানো মতটির প্রতি কিছু 
বেশীমান্রায় প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এর মধো অবশ্থই অনেকখানি সত্য আছে 

"যার আলোচনা যথাস্থানে করবার গ্রায়োজন হবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এ কথাও 

ভুলে গেলে চলবে না যে রামমোহন 'আঁদৌ একজন গভীর অধ্যাত্মগ্রতায়- 
জম্পর় পুরুষ ছিলেন । তার প্রথম জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অন্পষ্ট হলেও 
“কিংবাদ্ভী ও তখোর সংযোগে তাঁর সত্তার অন্গীভূত অধ্াত্ম-জিজাসার দ্বরূপটি 
"আমাদের কাছে গোপন থাকে না। একথ! অবিশ্বাস করবার কোনও কাধণ 

নেই, তিনি জীবনের এই পর্বে পারিবারিক বৈষ্ণবধর্মে একাস্ত বিশ্বাসী ও 
প্রচলিত বৈষ্ণবাচার পালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন। মাতৃকুলের প্রভাবে শাক্ত 
'তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাবও হয়তো তার জীবনে এই সময় থেকেই 
স্চারিত। ভাগবতের একটি অধ্যায় সমাপ্ত না করে জলগ্রহণ নাকরা, বর্ধমান 
'জেলার পরমহংদর নিকট যাতায়াত, তান্ত্রিক পুরশ্চরণ ক্রিয়া পালনে উৎসাহ 

ইত্যাদি টুকরো টুকরো চিত্র একটি সিদ্ধাস্তকেই নির্দেশ করছে; গতানুগতিক 
ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণের মধোই তিনি সে-সময়ে নিজ ধর্মজিজ্ঞাসার তৃপ্তি-অন্বেষণে 
ধত। কিন্ত পূর্বতন বহু ব্যাকুলাত্মার মতই যখন তিনি অভ্যন্ত আচরণের গণ্ভীর 
"মধো জিজ্ঞাসার উত্তর পেলেন না তখনই আরম্ভ হল তাঁর নানা ধর্মশান্তর মন্থন ও 

সানা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগের মাঁধায়ে মানুষের বিচিত্র আধ্যাত্মিক উপলব্ধি 

'বাজাপরিক্রমা । 'বামমোহনের এই অধ্যাত্মচেতনা ও ধর্মজিজামা তার অন্যতম 

মৌলিক চরিত্রবৈশিষ্টাক়পে বিশেষ জোরের সঙ্গে প্রচুর তথা ও ধুক্তি 
অহকারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার ছুই জীবনীকার নগেশ্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও 

'কলেট।*' পরবর্তী জীবনভান্তকারগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেগ্রনাথ নল, 
'বিপিনচন্ত্র পাল, অজিতকুমার চক্রবর্তী গ্রমূখেরও প্রকই সিদ্বান্ত। তরুণ বল 

থেকেই নান! ধর্ষের মূল গণ্য অন্থেষণের মধ্য দিয়ে যামমোইনের একটি উদদে্তই 
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পরিশ্ছুট, নিজের ব্যাজিগত ধর্মবিশ্বামকে একটি বিশুদ্ধ, লার্বতৌম ও যৃক্তিসিদ্ 
ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। এখানে তিনি ইতিহাসের অপরাপর লাধক ও. 
ধর্মজিজ্ঞান্গণেরই মগোত্র"-সকল বাহ্ স্কুলতার অন্তরালে উপনিষদের যুগ থেকে 
গ্রবাহিত ভারতবর্ষের সর্বসংকীর্ণভামূক্ত উদার অধ্যাত্ম-সাধনার ধারারই অস্তভুক্ত। 
এই সভাটিই আমাদের ধরিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ যখন তিনি বলেন, “এই ছন্থের' 
মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুবেরা 
এসেছেন বর্তমান ঘুগে রামমোহন রায় তাদেরই অগ্রণী” ।১ রামমোহনের 
সমগ্র জীবনের ধর্মাহশীলন এই সাক্ষ্যই দেয়, ধর্ম তার কাছে বিশুদ্ধ বৃদ্ধির স্তরে 

আবন্ধ বা মাত্র লমাজ-সংস্কার়ের অন্বস্বপ ছিল না। তার জীবনে: 
“তৃহ ফাৎউল-মুওহাহিদিন্*এর যুক্তিবাদ কালক্রমে নিজ গুরুত্ব না! হারিয়েও, 

অনেকথানি সংশোধিত হয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রের ও লাধনপদ্ধতির মাধামে অভিবাক্ত. 

আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের গ্রতি অক্ুত্রিম শ্রদ্ধায় পরিণত হয়েছিল। তিনি জ্ঞান- 

ভক্তি-্দ্ধা-বিশ্বাসমূলক ধর্মজীবন লাভ করেছিলেন। এই একাম্ত ভগবদ্-. 
বিশ্বাস ও নির্ভর তার বহু উক্তিতে পরিস্ফুট। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে চয়ন: 
করা যেতে পারে। “বেদাস্তমার'এর ইংবেজি অনুবাদ 11820818000 0৫ 1 

0008006200৫ 006 5৫৪0৮ (১৮১৬ )এর ভূমিকার উপসংহারে নিজ 
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26288669 06015”1১১ চূড়ান্ত নির্ভরস্থল এখানে মান্থষের পরিবর্তে ইশ্বর | এক 

পাশাপাশি পাঠ করা! যেতে পারে কঠোপনিষদের বঙ্গান্থবাদের ভূমিকায় (১৮১৭) 
সংযুক্ত মনেই প্রার্থনা; “ছে অন্তর্যামিন পরমেশ্বর, আমাদিগ্যে আত্মার অন্বেষণ, 
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হইতে বহিমূ্ধ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অধ্বিতীয় অতীঙগিয় সর্ববাদী 
মং পর্ধনিযস্তা করিয়া দৃরূপে আমরণাস্ত জানি এমৎ অনুগ্রহ কর।”১২. 
এ যাচঞা ব্যাকুলাত্মা লাধকের। ১৬ জুলাই ১৮৩১ তারিখে উই্লিয়ম 

আলেক্জাগারকে লিখিত পত্রে গ্রকাশ পেয়েছে তার নিভৃত হ্বায়ের আর এফ 
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উক্তি ঈশ্বরে লমপিতগ্রাণ ভক্তের যিনি সমস্ত ছুঃখ ও নিধাতন দ্ষিপ্ধ অন্তরে 
মাথায় তুলে নিয়েছেন এই নিশ্শি্ত বিশ্বামে যে ঈশ্বর এ মবের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ 
তাঁকে আরও বেশী করে নিজের কোলে টেনে নিচ্ছেন। অনাত্র এক 

কথোপকথন প্রসঙ্গে ( ১৮৩২) তিনি মানুষের দুর্বলতা সম্পর্কে বলেন, 
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প্রক্কত দীনাত্বার। এমন উদাহরণ আরও অনেক বাড়ানো চলে । উপাসনা] ও 
প্রার্থনা রাঁমমোহনের নিতাকর্ম ছিল এমন নির্ভরঘোগ্য দেশী ও বিদেশ 
সমকালীন সাক্ষ্য বর্তমান। তীয় পরিচারকের উদ্ধি অন্সারে ঈশ্বর ন্মরণ ও 
উপামন| দিয়ে তাঁর দিন আরম্ভ হত।১৫ ডেভিড হেয়ারের ভ্রাতুশুত্রী 
প্রমতী জ্যানেট.হেয়ার ইংলণ্ডে বাঁমমোছনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং 
বৃত্াশষ্যায় তাকে নেব! করয়েছিযেন'/ ভার সাক্ষাত [76 আ৪8..:10. ৪ 
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স্থতরাং রামমোহনের ধর্মচিস্তা ও ধর্মসংস্কারের যূলে একটি বাডিগত বিশুদ্ধ 

আধ্যাত্মিক প্রেরণা সায়া জীবন" বর্তমান ছিল এটি ধরে নিলে তীর 
সংস্কারকম্ত্বার সামগ্রিক মূলাবিচার সহজ হয়। তাঁর বচন! থেকে কিছু কিছু 

নির্বাচিত অংশের উপর বা একটি কোনও বিশেষ গ্রন্থের উপর নির্ভয় করলে 

এ বিষয়ে আমাদের দিদ্ধান্তে কিছুটা অসম্পূর্ণতা ও একদেশদরপিতা থেকে 
সাবার মভাবন]। 

যদি রামমোহনের অধ্যাত্স-জিজ্ঞাসা ও তৎসংক্রান্ত শ্রবণ মনন-নিদিধালন 

কেবলমাত্র এই ব্যকিগত ীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থাকত তাহলেও ইতিহাসে 
তার ধর্মচিন্তা ও শাস্ব্যাখ্যার মৌলিকতার জন্ব তিনি হুপ্রতিষ্িত হুতেন, 
যেমন তীর পূর্বে ভারতবর্ষে আরও অনেক মনীষী ও মাধক হয়েছেন। কিন্ত 
এঁদের সগোত্র হয়েও একটি ক্ষেত্রে ইনি এদের সকলের চেয়ে পৃথক ও 
মৌলিক। এ যৌলিকতাঁর ভিত্তি তার এই প্রতায় যে, ধর্ম যেমন একটিকে 
কতকগুলি নিত্য, অপরিবর্তনীয়, দেশকালোততীর তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তেমনি 
অপরদিকে তার একটি সমাজবদ্ধ বা সামাজিক রূপ আছে) আর এই বিশেষ 

ক্ষেত্রে মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তাঁর নামাজিক সতার মতই 
পরিবর্তনশীল. এবং মমাজ-বিবর্তনের নিয়মের দ্বারা শাসিত। ধর্মের সঙ্গে 

সমাজের এই অবিচ্ছেষ্য যোগটি রামমোহন তার অভিজ্ঞতা ও অধায়নের মাঁধামে 

ুর্ণমান্রায় উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সংস্কারের সমস্তাকে সম্পূর্ণ নৃতন দৃষ্টিতে 
দেখ! তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। সে দৃষ্টি মাত্র বাক্তিতেই আবদ্ধ থাকেনি, 
মমটিকেও নিজ পরিধিভুক্ত করেছিল । যে লোকশ্রেয়মের আদর্শ রামমোহনের 
জীবনদর্শনের কেক্্রবিদু তার মূল এইখানে। বহুদিন পূর্বে অজিতকুমার চক্রবর্তী 

সার অ্পর্কে যে মূল্যবান উক্তি করে গেছেন আজও তার ঘাঁধার্থা অস্বীকার 
কর! যা না]: “রামমোহন বায়ের পূর্বে আমাদের দেশে কোন জানী বা লাধক 

ধর্তন্বের ঘঙ্গে সমাজতত্বের এমন কি আইন প্রভৃতি 'লোকবিধিতদ্বের এমন থে 

৩১৯ 



ঘনিষ্ঠ অঙগা্ী সম্পর্ক আছে তাহা বুঝিতে পারেন নাই. দেই জন বরাবর 
দেখ! যায়, আমাদের দেশের ধর্মগ্রবর্তকগণ মমাঁজকে কোথাও ঘাটান নাই। 
মমাজকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া আধ্যাত্মিক লাধনার কৈলাস শিখরে তাহারা 
ভক্তবুন্দকে লইয়! গিয়াছেন। রামমোহন বায় ঘেমন ধর্মের জঙ্গল সাফ করিতে 
লাগিয়া! গেলেন, তেমনি সমাজের সঙ্গে ধর্মের সেতু বাঁধার কাজেও তাঁহার বিশেষ 
উৎসাহ দেখা গেল। এ একেবারে আধুনিক কালের ভাব ।”১* বামমোহনের 
মৃষ্টিভঙ্গীর এই বৈশিষ্ট্যের ফলে দেখা! যায়, ধর্মসংস্কার সংক্রান্ত দেশের পূর্বেকার 
গ্রচলিত ধারণার সঙ্গে তার ধারণার মৌলিক পার্থকা রয়ে গেছে। দেশবাসীর 
ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে কিছু 'কিছু পরিবর্তন আনবার চেষ্টা মধাযুগের 
জানী দাঁধকরা! যে করেননি তা নয়। তাঁদের অনেকের দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন- 
দর্শনের মধ উদারতা! ও গভীরতারও অভাব ছিলনা। রামমোহনের চিত্ত ষে 
এদের দ্বারা কতকাংশে প্রভাবিত হয়েছিল এমন প্রমাণের অভাব নেই এবং এ 

গ্রঙ্গের আলোচনাও যথাস্থানে প্রয়োজন ছবে। কিন্তু রামমোহনের অনন্যতা 
হল ধর্ম ও সমাজের অচ্ছেগ্চ যোগ বিষয়ক তীর বিদগ্ধ চেতনায়। ধর্মের ক্ষেত্রে 

কোনও পরিবর্তন বলতে তিনি বুঝতেন এক স্থপ্রাচীন অট্রালিকার জোড়াতালি 
দেওয়া যেরামতী কাজ নয়, হিন্বুর্মের ব্ুযুগ সঞ্চিত অসংখ্য কুসংস্কার ও 

অন্ধবিশ্বাসের একটির বা একাধিকের বিচ্ছিন্ন ভাবে উচ্ছেদ নয়; তা! যুগপৎ ধর্ম 
ও সমাজ বাবস্থার পরিবর্তন- যেমনটি ঘটেছিল পাশ্চাত্য রেণেশীস প্রভাবিত 
রিফর্মেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে। সমকালীন ইউরোপীয় চিন্তা 
এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের গতিগ্রকৃতি এই বিষয়ে তার চিত্তকে গভীরভাবে 
আন্দোলিত করেছিল। 

 ধর্ঘসংস্কাব বিষয়ে ইউরোপীয় রিফর্মেশন আন্দোলনের পূর্বদষ্টান্ত ঘে তার 
মামনে বড় হয়েই দেখ! দিয়েছিল তার নিদর্শন আছে। আলেক্জাগার ডাফের 
জীবনীকার জর্জ শ্মিথের উক্তি অনুসারে রামমোহন কথাপ্রসঙ্গে ডাফের নিকট 
মন্তব্য করেছিলেন ;$ “785128 1650 ৪০০৫ 036 286 800. 20:08:688 
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8000 ৪ 86010086010 ০০915: 10015855৮ এ কখা সথবিদিত থে 

ইউরোপীয় রিফর্মেপন আন্দোলনের মূল প্রেরণা আধ্যাত্িক হলেও তার প্রভাব 
ও ফলাফল কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ধর্মজীবনে সীমাবদ্ধ ছিল না। বৃহত্বর 
'সামাছিক ও অর্থনৈতিক জীবন এবং রাষ্ট্রবিন্তাস এর দ্বারা গভীরভাবে 
পরিবতিত হয়েছিল। অপরপক্ষে বলা যায় নৃতন যুগের সামাদিক ও অখনৈতিক 
পরিবর্তনসমূহের প্রভাব মানুষের ধর্মচিন্তা, ধর্মাচরণ ও ধর্মমংগঠনেরও উত্তরোত্তর 

রূপান্তর ঘটিয়েছিল। পঞ্চদশ-যোড়শ শতাীর ইউরোপীয় ধর্মসংস্কার আন্দোলনের 
মধ্যে ধর্মের সঙ্কে নামাজ্ধিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই অঙ্গাঙ্গী স্কট 
স্পবিশ্ফুট। টনীর ভাষায় 1980 ০0৮৬10515 তেও 81263, [২61161018 

11761060060 60 ৪, 06866 আ1)101) 0০-৫85 19 01680010 00 200:601866, 

1061)18 08010091% 01) 80০160৮,. 25018012010 8150 ৪0০18] 01381)868$ 

80060 790%6:60115 ০7 161181071১৯ ত্রোয়েদ্টশ, ম্যাক্স, ভেবার, টনী 

গ্রভৃতির গবেষণা ইদানীংকালে ইউরোপীয় ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের 'এই 
বৈশিষ্ট্যের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। মামাজিকভাবে প্রোটেক্টাণ্ট 
রষ্টধর্ম যে আধুনিক কালে ধনতন্ত্রের সংগঠন এবং অর্থনৈতিক ব্যক্ধি- 
স্বাতন্ত্রবাদের ভিত্তিস্থাপনের অনুকৃপ মাননিকতা৷ ও সংস্কারের জয় দিয়েছিল 
এ সত্য এখন প্রতিষ্টিত। কোনও বন্ধুকে লিখিত ১৮ জানুয়ারী ১৮২৮ তারিখের 
এক পত্রে হিনুধর্মসং-স্কাররূপ সমস্যাটি সম্পর্কে রামমোহনের অনুরূপ সর্বাসুক 
দৃষ্টই প্রতিফলিত : 18866 ভা10) 5০০ 0086 10 00101 0£ 91088 0 
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/00৫5800%1২» জ্ারক ক্বপে যামমোহনের আধুনিকতার মৌলিক' ভিত্তি 
পইখানে। ধর্মসংদ্কার ধে শুধুমাথ বাজিগত শুরে ধর্মবিশ্বা ও ধর্মাচয়ণের 
পরিধর্তন নয়, তার যে একটি বৃহত্তর সামাজিক-অর্থ নৈতিক-রাঁজনৈতিক 
/ভুমিকা আছে, ন্লাজনৈতিক শ্ৈরাচার ও সামাজিক শোষণের প্রতিষেধক 
ঈঈপেই যে তার পূর্ণ সার্থকতা--এই সত্যের স্বীকৃতিই তার চিন্তার বৈশিষ্টয। 
লঙধবত তীর পূর্বে আর কোনও অধাত্মশান্্বিদ্ ধর্মনায়কেত্স ভাষায় এ তত্ব 
' এমন শপষ্ট ও সুতী্ক ভাবে প্রকাশ পাঞ্গনি যেমন আময়া লক্ষ্য করি ভার এই 
উদ্কিতে ; “106 80066165816 20060061615 ৮৫০ 006 1610000618 
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820 1806.” 1২১ কতরাং রাষমোহনের ঈশ্িত ধর্মসংক্কারের তবগত তিভিটি 
ছিল নর্বাজ্বক ও বিশজনীন; তার প্রয়োগক্ষেত্র হ্গভাব্ত ছিল ভারতবর্ধীয় 
'ছিফুদমাজ যে সমাজে 'তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যার ইতিহাস, 
সংগঠন ও বিধিবাবস্থা ছিল শুধু তার স্থপরিচিত এবং স্থ-অধিগত নয়, 
তীয় ব্জিণংস্কারের অঙ্গীভূত) এবং তার ভরসা! ছিল উনবিংশ শতা্ধীর 
খধিকাঁংশ পাশ্চাত্য চিন্তানায়কের মত ইতিহাসের উপর, যেখানে তিনি পাঠ 
করেছিলেন মানবগ্রগতিয স্বাক্ষর । কিশোরীষ্াদ মিত্র রাঁমমোহনকে ধধর্ম 
জগতের বেস্থামপন্থী' (:8141008 86170197016) আখা! দিয়ে সাধারণ ভাবে 

বত তার সংস্কারকসত্তার এই বৈশিষ্ট প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। হবামমোহনের 
ট্তিগত গভীয় ধর্মবশ্বাসকে উপেক্ষা না করে ও অতিরঞ্ন বাদ দিয়ে যদি 

নিয়পৈক্ষ তাঁবে ' কিশোরীঠাদের সিন বিচার করা! যায় তাহলে তার 
্রাদিকতা ও গুরত অবস্ত্বীকার্ধ।' 
 স্বার্থমোইনের পর থেকে উদ্ধৃত ছুট অংশে যে ফিত প্রকাশিত সেটিকে 
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'অনুসরণণূর্যক 'তধ্য বিচার করলে দেখা ঘাঁবে, সমকালীন ইউরোপীয় ঝা ও 
অমাঙগবাধছরি 'বিযেষণে তব দৃষ্টি গভীরগঞ্চারী। ইউরোপীয় ইতিছামি তিনি 
আগ্রহ সহকারে 'পাঁঠ করেছিলেস। সন্ভবত' তিনিই এমুগের প্রথম শিক্ষিত 
ভাতবামী খিনি এর রেখেশীস থেকে ফরাসী বিশ্ব পর্যন্ত কেক শতাবী 

ব্যাপী অধ্যায়টির মামাজিক' তাৎপর্য পূর্ণমাতায় উপলব্ধি করেন। এই পর্বেই 
ইউরোপের মধাযুগীয় সামন্ততান্িক আভিজাতোর ক্রমাবলুণ্তি ও সংগঠিত নৃতন 
সাাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে বুর্জোয়া শ্রেণীর রম-অভাখান। বামমোহন 
এই অর্যতোমূত্ধী সামাজিক পট-পরিবর্তনের এঁতিহাসিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কেবল 
'যে সচেতন ছিলেন তা নয়-তীর কালের সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
আধ্যাত্মিক অগ্রগতির তীর মতে, এটি ছিল গ্রধান উৎস। প্রথম অধ্যায়ে গ্রনঙ্গ- 
জমে উদ্ধৃত বাঁমমোহনগোঠীর মুখপত্র 960851 [71810"এর ১৩ জুন ১৮২৯ 

তারিখে সম্পাদকীয় নিবন্ধটিতে এই মনোভাব শ্পষ্ট প্রতিফলিত।ৎ২ দীর্ঘ 
ধচনাটির গুনকুত্বৃতি নিপ্রয়োজন, কিন্ত বর্তমান গরসঙ্গে উক্ত সম্পাদকীয় বক্তব্যকে 
সংক্ষেপে এই ভাবে বিশ্নধণ করলে এর অন্তর্মিহিত ভাৎপর্য বোঝা যাঁরে £ 
১) গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও বঙ্গদেশের সর্ব অর্থসম্পদের 
পুর বৃদ্ধি লক্ষা করা যাচ্ছে) (২) অপরাপর কারণের মধ্যে এই সর্বাংগীণ 

বৃদ্ধির তিনটি মৃখ্য কারণ নির্দেশ করা! যেতে পারে £ পূর্বাপেক্ষা জমির 
সলাবৃদ্ধি) অবাধ বার্সিজোর প্রচলন; এবং ক্রমশ অধিক সংখ্যায় ইউরোপীয়- 
পমাগম। জমির মৃলাবৃদ্ধির উদাহরণ খবরপ বলা! যায়, গত তিরিশ বৎসর পূর্বে 
ফ্িকাতীর় যে জয়ির দাম ছিল পনর টাকা, বর্তমানে (১৮২৯) সেই পরিমাণ 
জমির দাম কুড়ি ও বৃদ্ধি পেয়ে দীড়িয়েছে তিনশ টাকা) অসথপাতে মনরীর 
ছাঁ়ও ধথেষ্ট বেড়েছে £ (৩) এই ভাবে জমির মৃলাবৃদ্ধি ও সাধারণভাবে মূল্া- 
মানে উর্ধগামিতার জন্ত সমাজে এক নৃতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে পূর্বে যার 
অস্তিত্ব ছিল না। এই নবগঠিত শ্রেণী অভিজাত দমাজ ও সাধারণ দরিজ 
বিষের মধ্যবর্তী এবং এই শ্রেধীভুকতদের প্রতাঁৰ সমাজে ক্রমবর্ধমান । 
উদ নূতন শ্রেণীর গঠিত হবার পূর্বে দেশের ধনমম্পদ আংখ্ক (অভিজাত) 
বর্ডির হাতে গুরীতৃত ছিল, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ লাধারণ মান্য ভাদেরই উপর 
নির্তরদীল ছয়ে দেহে হনে দিদারণ দারিক্যের মধ্য দিন যাপন করূত। দু 
বের দর্বগ্রা্দী নৈতিক অধংপতনের এটিই ছিল মৃখ্য কারণ) ($) এই মৃঙ্ 
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ধাবা (551441178 ) শ্েধীর আবিভার এক দবধুগের ছৃচদা'করেছে) কেম 
নাইতিছাসে দেখা যায় যেখানেই .এমন এক প্রেণীর যাঁচুষের উদ্ভব হয়েছে, 
সেখানেই দ্বাধীনতা৷ (2:6৪৫010) গ্রতিিত হয়েছে) ইংলগডের, উদ্নাহরণ নিলে 

দেখা যাবে নর্মান-বিজয়ের পর সেখানেও সমাস গ্রধানত ভূমারিকারী ও ভূমি 
দাস (8৫06) এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; কিন্তু টিউডর যুগে এসে 'ধনব্টর 

অপেক্ষান্তত সথযম হল এবং সপ্দ্রশ শতাঁবীতে এই বাবস্থা আরও অগ্রসর ছওয়ায় 

অলিভার ক্রমওয়েল যে গ্রজাত্ত প্রতিষ্ঠিত করলেন তা! পৃথিবীর মমীহ্ ও শসা 
অর্জন করল; সমাজে দুটি মাত্র শ্রেণী থাকার বিড়না যে কি তার উদাহরণ 
স্পেন, যেখানে বিত্তশালী সম্প্রদায় উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোনও ভূমিকা] গ্রহণ না! 
করে হ্থচ্ছন্দ আলম্তে দিন কাটায়-_-এবং পোলাও, যেখানে ভৃমিদামরূপে জমির 
লক্ষে কষকদেরও ক্রয়-বিক্রয় করা! হয়। এই জাতীয় বহু এতিহামিক উদাহরঘ' 
আমাদের সামনে থাকায় ধরে নেওয়া অন্তায় হবে নাঁ, বঙ্গদেশে সাম্প্রতিক কালে, 
এই মধাবর্তা শ্রেণীর উদ্ভব দেশের পক্ষে সর্বাধিক আশার কথা।' প্রথম অধ্ায়ে, 
প্রমঙ্গত বলেছি, এই নিবন্ধ বামমোহনের নিজস্ব রচনা! কি ন| বলা! কঠিন তবে 
এটি যে তার এবং তার অস্তরঙ্গ গোঁঠীর মতামত প্রতিফলিত করছে এতে সম্দেছ 
নেই। চতুর্ঠাবী 8৫78০ 714 আদিতে ছিল একাস্ত ভাবেই রামমোহন- 
মণ্ডলীর মুখপত্র। উক্ত রচনাটি ইউরোপের আধুনিককালীন. সামাছিক 
রূপান্তরের তাঁৎপর্ধ বিশ্লেষণে যেমন যথার্থ, রামমোহন নেতৃত্বাধীন. গোঠীর 

সংস্কারচিত্তার উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত নির্দেশেও তেমনি সার্থক। বোঝা যাচ্ছে: 
রামমোহন ধর্ম বা! সমাজ মংস্কারকে বিচ্ছিয়্ বা শৌখিন বাক্কিগত পুণাকর্মরূপে 
কল্পনা করেন নি) তার এবং তীয় অনুবর্ঠিগণের মতে, পাশ্চাত্য সংঘাতদমিত 
মৃতন ধনবটন ব্যবস্থা হুচিত হওয়ার ফলে দেশের দামাজিক ও অর্থনৈতিক 
কাঠাঁমোতে যে রূপান্তর ঘটছে সেই অনি পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম ও লোকব্যবহার- 
সংত্ানত প্রচলিত ধারণাগুলিরও পরিবর্তন হওয়া! গ্রয়োজন। কেন না নৃতন 

মমাঁজবিসতাসের ফণে যে শ্রেণী ক্রমশ সংগঠিত চচ্ছে ও প্রাধান্য লাভ করছে, 
৷ উত্তরোত্তর কামনা করবে সর্বক্ষেত্রে অধিকৃতর -দ্বাধীনতা।  ইতিহায়ের 
াক্ষা এই। এই বন্ধলমুক্তির আন্দোলন থেকেই আসবে অবস্স্তাবী সংস্কার 

আন্দোলন এবং তার নভৃত্বও থাকবে এই নবোখিত শরীর হাতে।. ই 
বিশ্লেষণ থেকে রামমোহনের সংস্কার-চেতনার ছুটি লক্ষণ পরিস্ছুট হয়: গ্রথমর 
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ধংকার মূলত বিচ্ছিন্ন বাঞ্চিগত প্রচেষ্টা রূপে করিও নয়, সামাঙ্জিক' পট" 
'পরিবর্তনের মক্কে এর অক্গা্গী সন্বন্ধ আছে; ধিতীয়ত পাশ্চাত্য চিন্তালন্ধ 
তিহাসিক দৃষ্টি বার! তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ধর্ম, নম ধা রাষ্্র-এগুলি 
পরস্পর বিচ্ছির নয়--অতি ঘনিষ্ঠ দৃত্রে আবদ্ধ এবং সেই কারণেই ধর্মসংস্কায় 
খমাজমংক্কার এবং রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনও একসুঞে বাঁধা; একটিকে বাদ দিয়ে 
'অপরটির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। লৌক-কল্যাধেয় আদর্ণ' ভারতবর্ষে প্রাচীন বা 
অধাযুগে থে না ছিল এমন নয়। কিন্তু সেই বাক্িগত পরায়ে দানগুণোর 
আবর্পের সঙ্গে এই নৃতন দৃটিতঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করবার মত। 

, প্রথম অধায়ে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, উত্তরকালে মাক্ন ও এদেল্স 
ইতিহাসে বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে এরতিহাদিক বিশ্লেষণের মাধামে হে 
বি্বান্তে উপনীত হয়েছিলেন রামমোহন গোষঠীর মুখপ্জ 97881 176810 এর 
পূর্বকথিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে প্রকাশিত মামাজিক দৃষ্টিতঙ্গীর সঙ্কে তার অংশত 
সিদ্ধান্তগত সামৃস্ত আছে।২ পাশ্চাত্য সংস্পর্শে ভারতবর্ষের সামাজিক" 
অর্থনৈতিক রাষ্রীয় রুপাস্তর তরান্থিত হয়ে দেশ করত মধ্য থেকে আধুনিক যুগে 

উত্তীর্ণ ছবে এই বিশ্বাসই রামমোহন ও বঙ্গীয় রেণেশশাসের পরবর্তী নায়কগণের 
'মনোভাবকে সাময়িক ভাবে ব্রিটিশ শামনের গ্রতি অনৃকৃল করেছিল এতেও 
সন্দেহ নেই |» এ বিষয় মাকৃসের' চিন্তাস্থত্কে যদি আরও কিছুদুয় অনূসরণ 
করা যায় তা হলে দেখতে পাব তিনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শামনের ভূমিকা সম্পর্কে 
প্রায় রামমোহনের লঙ্কে এক হুরেই কথ! বলেছেন £ “5:0819150 1619 00৪ 
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৮661 ০01101* মার্কসের :এই, খর্টনা ১৮৫৩ সারের । তীর 

বব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়: (১) তিনি ভারতীয় সভাতাফে মূলত হিপ 
সৃত্যত! বলেই ধয়ে নিয়েছেন) তার মতে পূর্বে আরব, তূর্ক, মুল প্রস্ৃতি থে 
সব গোঠী বিজেতারপে ভারতে প্রবেশ করেছে তার! সকলেই ছিল সভাতা 
ভারতীয়দের (তথা হিন্দুদের ) চেয়ে নিকৃষ্ট এবং সেই কারণে হিনু সভ্যতা 

গ্রভাব তাদের গ্রীস করেছে ; ইংরেজরাই ইতিহাসে প্রথম ভার্ত-আক্রমণকারী 
ধানের সভ্যতা ভারতীয়দের (তথা হিন্দুদের ) থেকে শ্রেষ্ঠ । : আধুনিক ভারত. 
ইতিহাসে ইংরেজ শাসনের ছুই ভূমিকা--একটি পূর্ণমাত্ায় ধ্যংসকারীর এবং 
শোকের; অপরটি নব্জাগরণ ও লমজিবিগ্ব (16660618001) 8008৫ 

155010000) আনয়নকারীয £ (২) এই হিতীয় ভূমিকার যে কয়েকটি লক্ষণ 

মার্কস নির্দেশ করেছেন তা এই : ব্রিটিশ শাননাধীনে স্থাপিত ভারতের বাীয় 

এঁকা। ব্রিটিশ পিক্ষাধীনে গঠিত পাশ্চাতা বখকৌশলে অত্যন্ত ভারতীয় সৈনত- 

বাহিনী; মুজাকের খ্াধীনত। প্রতিষ্ঠা) চিরস্থায়ী ও বাইয়ৎওয়ারী তৃমিবাবন্থা 

করেছিল; শীশ্চাত্য জানবিজানে এবং শাঁসনতয়ে পিক্ছিউ (হি) মধাবিধী 
উদর উঠব? খেলপধ' বাশপীয় জাহাজ টেলিগ্রাথ ইত্যাদির প্রবর্তনের কলে 

মানের : আত্ান্বরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাফোগবাবন্থা আনভৃতগূর্ধ উভিত 

হব 



খই, বিযেধণের ভিত্তিতে মার্ক সের সিদ্ধান্ত,-ইংরেজ উপনিবেশিক লাজাজাবাদ 
ভার নির্ণম শোষণ ও লুন সত্বেও আধুনিক যুগে ভারতবর্ষে ধনতান্ত্িক সমাজ- 
বিপ্লব আনমনে প্রধান ভূমিকা! গ্রহণ করেছে। রামমোহন ও তাঁর অহুবতিগণ 
১৮৯ সালে তাদের মুখপত্রে নিজস্ব ভাষায় সংক্ষেপে প্রায় একই সিন্ধান্ত 
উপনীত হয়েছিলেন । সে-সময্বে রেলপথ টেলিগ্রাম ইত্যাদি প্রবর্তিত ছয় নি 
তাই তাদের পক্ষে সে-সবের উন্লেখ নস্তব ছিল না। তা ভিন্ন পার্থকা মাত্র 
প্রকটি জায়গায় এবং তা! ব্যক্তিগত। জড়বাদী মার্কস এই রূপাস্তরকে শ্বভাব 

দেখেছেন ইতিহানের এক অচেতন অথচ অমোঘ প্রক্িঘ্ারপে ; তার মতে 
ইংলগ্ড ছল--'056 80000801008 00] ০061১150015 10 00108178 ৪৮০৪৫ 

08 16501000121 ঈশ্বরবিশ্বাসী রামমোহন ভারতে ইংরেজ রাজন স্থাপনের 

মধ্যে অস্থুভব করেছেন ইতিহাসে বিধাতার মঙ্ধল অভিগ্রায়ের সিদ্ধি।২* ইংরেজ 
গাসনকে যে তখনকার মত রামমোহন ভারতের ভবিষ্তৃতের পক্ষে মঙ্গলজনক 

ব্লান করেছিলেন তাঁর মূলে ছিল এই দৃটি।. নতুবা, ভারতের ইংরেজ রাজের 
জন্বকার দিকটি সম্পর্কে তার চেতসার অভাব ছিল না। এ বিষয়ে যামমোহনের 
গল জানবার ন্থযোগ ধীদের মর্যাধিক ছিল তাদের অন্যতম. উইলিয়ম এযাভামের 
উক্তি শ্বরণীয় £ “176 [রামমোহন বায় ] ৪৫৬--৪ 2080) ০৫ 1315 ৪০০6 

£01700 8100 10081 10170516086 ০০01 170 0০৮ ৪০৫---0)6 861581% 

৩:061 ৪05৫ 610)0580 17)8816 €018 ০0: 006 801150 10 £0%620108 

10018, 906 006 81908811020 00610 85560 06 £0% 611000610৪0 

7০011051020 16506600108 ৫0811065 006 00 06 10017)0 1) 006 0905৬ 

8০958002609 1২৭ ভবিষ্যতে ভারত ইংরেজ শাসনমূক্ত হয়ে স্বাধীন হবে 

ধয়ন কয়নাও যে তার মনে ছিল প্রথম অধ্যায়ে আলোচনাগ্রসঙ্গে তা 

ধদধা গেছে । 

. ধর্মসংস্কারকে রামমোহন এই ভাবে একটি সামগ্রির পরিবর্তন 
পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পেরেছিবেন বলেই তার চিন্তায় ধর্মসংস্কার সামাজিক ও 
পরোক্ষত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সঙ্গে এক সুত্রে বাঁ । কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাসের 
রছগিকে এমন দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। সবিস্তীর্ জধায়ন ও তীক্ষু বিজেদনী বুদ্ধির 
পরিচায়ক ভূজেও এর একটি বিপদ আছে: এরকম কেছে, আনেক সময 
পক দেশের লমাজ-বিবর্তনের দৃঅগুলিকে নির্বিচারে আগ কোনও দেদেন 

০৯১১ 



বমাজ-সভ্যতার জরম-জভিব্যজির় এরূপ নির্ঘয়ের,. উদ্দেশ্তে প্রয়োগ করবার 

্রলৌতন দুর্বার হয়ে উঠতে পাঁরে। প্রতিটি দেশের ভাতার ও তংগালিত 
সমাজের কতকগুলি সম্পূর্ণ নিজন্ব দেশকালগত উপাদান থাকে। এগুলি 

'অনিবার্ধভাঁবেই পরিবেশের মৌলিক প্রভেদ ঘটায়। এক দেশের দামাঁজিক 
ইতিহাস সেই কারণেই দেশাস্তরের. সামাজিক ইতিহাসের অবিকল গ্রতিত্ব্ 
হতে পারে না। জীবনের অভিজ্ঞতা ও জানসাঁধনার ফলে ভারতীয় ইতিহাগ 
৪ লভাতার অন্তঃগ্রক্কতির ঘে প্রগাঢ় পরিচয় রামমোহন লাভ করেছিলেন তা 
স্বীকে এই জাতীয় গ্রমাদ থেকে রক্ষা করেছে। সমাজ-বিবর্তনের মাষান্ধ- 

বাক্ষণগুলিকে মোটামুটি স্বীকার করলেও তিনি ইউরোপীয় ইতিহাসের সমগ্র 
কাঠামোটিকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় পরিবেশে স্বাপন করবার প্রচেষ্টা কবেন 
নি। আমরা দেখেছি পাশ্চাতা বিষ্তায় শিক্ষিত হবার পূর্বেই ভারতবর্ধীয় 
৭৪ ইসলামীয় 'জানরাজ্যের উত্তরাধিকার তিনি অর্জন করেছিলেন। স্বদেশের 
লৌকিক মংস্কতি ও লোকব্যবহারের সঙ তার যোগ ছিল ঘনিষ্। 
এর ফলে ভারতীয় প্রাচীন ও মধাযুগীয় চিন্তা ও জীবনচর্যার শক্তি ও মহত্ব 
ম্পর্কে যেয়ন তিনি মচেতন ছিলেন, তেমনি তার দৌধ-ক্রুটি-দুর্বলতার 
'দিকটিও তার অজানা ছিলনা। বস্তত তার মানস পাশ্চাত্য চিন্তান্রোতে 
উত্তমরূপে নিধাত হবার পূর্বেই ধর্মীয় ও সামাজিক প্রক্কে তিনি. ধর্সংস্কার 
সম্পকিত তার হুপরিচিত সিদ্ধান্তগুলিতে (যথা একেসবরবাদ, প্রতিমাপূদ্ধার 
'অযৌভিকতা ইত্যাদি) উপনীত হয়েছিলেন, এমন ভাবলে খুব ভুল হবেন! । 
“তুছ ফাং-উল-মুওহাহিদিন (১৮*৩-৪ ) বা “বোদাস্ত-গরন্থ' ( ১৮১৫) তে তাকে 
আবিষ্কার কর] যায় একজন লনাতন পদ্ধতিতে শিক্ষিত সুপণ্ডিত শান্্কার ও. 

নিপুণ তাকিকরপে যিনি পূর্ণমাত্রায় এতিহ্গত গ্রণালীতে শান্ত্ব্যাখ্যায় নিযুক্ত, 
'অধচ নানা দিক থেকে তার বাখা, তর্কপদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত ,মৌলিক, প্রচলিত 
সংস্কার বিরোধী, স্থানে স্থানে বিপ্লবী । পাশ্চাতা ভাবধার] রামমোহনের চিত্তকে 

সম্ব্ধ করেছিন তার পূর্বগঠিত মতামতগুলি পাশ্চাত্য জান-বিজ্ঞানচর্চার ফল- 
স্বরূপ সংশোধিত, মার্জিত ও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছিল একথা অবস্ঠ 
্বীকার্ধ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞাখলনের ফলেই রামমোহন জীবনের শেষ পর্ব পর্ন 
'ঠার জানয়াদ্যের ও সত্যান্গযন্ধানের পরিধি ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছিলেন এতেও 

কোনও সঙ্গেছ নেই। মামাছিক পরিবর্তন সংজান্ত রামমোহনের ভূটিকদীর 

৩২৪ 



টৈশিই/ এবং লে পগে জানরাজ্জো তীঁ মানস বিবর্তনের করমগুলিকে যি 
আমরা মনে রাখি তা হলেই তার পরিণত ধর্মচিন্তা এবং সেই আখাবে বিবর্তিত 
বাজ ও রাষ্রচিন্তার প্রকৃতি বোবা! সহঙ্গ হয়। ৰ 
." ইতিহাসে ধীর! বংস্কারের ম্বাধাষে কোনও একটি ভাবধারা বা. প্রতিষ্ঠানকে 
কৃতন পথে অগ্রসর করার ভূমিকা] নিয়ে থাকেন ভারা পর্বদা এবং সর্ব এঁতিহের 
উপয় লমধিক গুরুত্ব দেন। এই মনোবৃষ্ধিকে সংস্কারকচয়িজের সামাষ্ 

লক্ষণ বলা ধেতে পারে । ভীমের মেটামূটি'বলবার কথ! এই £ আমরা সম্প্রতি 
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রালেলের 'বিষ্লেধণের 'মধ্যে অনেকখানি সত্য থাকলে, অন্ভবত একটু 
অতিয়ঞনও আছে। ধর্মসংস্কারকগণ এতিছ্ের মৃলাকূসন্ধানী হয়ে সাধারণত 
গচাদহলোকন করে থাকেন বটে) বিদ্তু সর্বক্ষেত্রে ধর্মেয বিশুদ্ধ জাদিরপ সম্পর্কে 
ভাদের ধারণা কজসাভিতিক বয়। বিশেষত আধুনিক যুগে যখন ইতিহাস 
গুসকদ্ধারের বা শাহদ্যাখ্যায় হপৃঙ্খল যুক্তিমূক্ত পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়েছে, অনভীত 
ফণ্পর্কে নিজ প্রতায়কে বৃদ্ধিশামিত না করে তাদেন উপায় নেই। উবেছে 
অত এভিষ্ছের প্রার্তি আধুনিক প্রগন্িকামী সংস্কারকগণেরও এত মনোযোগ 
দিতে হয় তাক মাতরত ন্ঠ কারণ আছে। ইতিহাসে মূলাবোধের অগ্রগতি 
টজধ বিবর্তনের জু যেনে চলে না। ধদরাজো প্রায় দেখা ঘায় অতীতে কোন 
লা যা ধর্মগুড: বিশেষ দেন ও কালে গান্যোপলদ্ধ কোনও বিশেষ অধর 

প্রতিষ্ঠা করে গেলেস ঘটি, দেপফালোসীর দিতা লতোদ় কোঠায় গড়ে] এই 
ভঙক'কেজ করে এফ বিশেষ ধর্মজন্পরদায় ও ধর্মদংগঠনের জল্গ হল। কালজনে 
উভ ধালশুধাযের ইত্ডিহাসে কেজজীত শূল লতাটি নান! কারণে ( ঘায় মতা 
গাযমার্থিক ছাড়াও লামাজিক, অর্ধ নৈতিক, যায় পরিবেশগত কারণের প্রা 
থাকবে ). গনিবার্ধঙাঁবে পরিবতিত ও নান! বংস্কায়ের বোষায় তাযাত্রান্ক 

হবে। শেষ পর্যস্ত এ্সন সয় আসবে ধখন সেই ধর্জ তাঁর অন্তমিহিত জীরনী* 
শি হারাবে ও সেই লশ্তরদায় আশ মশ্পর্ণ জড়ীতৃত অবস্থা প্রাণ্ত ছবে। 
এক্ষেঞ্জে উৎকর্ষ-জপকর্ষের বিচার করলে দেখা যাবে উত্ত সম্প্রদায় বা! জাতি 
বাঁগোী জাধ্যান্মিক ক্ষেত্রে তার জরি মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং 
লেটিকে আচ্ছন্ন করে কালক্রমে যে-সব আচাদ, অনুষ্ঠান, কুসংস্কাত মাথা তুলেছে 
ধেখখলিই ধর্ণপীবনে তাঁর প্রধান অধলগ্ন হয়ে জাতীয় জীবনকে অচঙ্গায়ত্নে 
পরিণত করেছে। গ্রন্কত ভবিত্বঙগ,ষ্া সংস্কারক এমনই সন্ধিক্ষণে নিযু্ধ হন 
ধর্ঠের সেই জন্তর্িছিত মৃলাবোধটিকে উদ্ধার করতে। এখানে এডি বিশ্লেষণ 
ও গঞ্চাদবলৌফন ছাড়া তীয় উপায় নেই। কিন্তু এইটুকুতেই তীক্ষ 
কর্তথ/ গেধ হয় না। জীবজগৎ, এতদিনে ধর্মের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অনেক 
এনিয়ে খেছে। ভাই শা ও এতিহ মন্থন করে আবিষ্ত চিনা 
বৃগযাবাধটির দবধুগপরিবেণের লঙ্জে লামঝন্ত বক্ষাপূর্বক পুনঃএরতিঠাপনই হয় তায় 
শান জক্গা।: : নৃজ আধ্যাগিক প্রত্যা অনা পি '্রবিভতূতী দৃতন জীবন, 
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ঘর্শন গড়বার প্রেরণা লঞ্চার' করাটাই তাঁর এভিহানিক ভূমিকার গকতবপৃ্ধ 
চিফ । নর্ধাংশে ধীর মন অতীতচারী তাকে সেই জনই প্রকৃত অর্থে মগ্কারক 
বল! চলে না। রামমোহনেন সংস্কারকর্ম এই 'অর্থে :651581180 ছিলনা, বেদ* 

উপনিধদের ধর্মের প্রাচীন পরিবেশগত কাঠামোটিকে বা অতীতের কোনও 
কল্পিত স্বর্ণযুগকে তিনি পুনফুজ্জীবিত করতে চান নি। ইউরোপীয় ইতিছাসেক্ 

অনীলনের ফলে আধুনিক জীবনচর্যার পশ্চাতে যে সামাজিক শি ক্িয়াশীমী 
তার হ্বরপ তিনি আবিষ্কার করেন। অপর দিকে দেখা যায় ভারতীক্ 
অধ্যাত্ববাদ. ও জীবনচর্যা তার কাছে 'পুঁথিগত তত্বমাজ নয়, সামন্ত্রিক' 
জীবনবোধেরই অঙ্গীভূত। একযোগে হিন্দু, মুলমান, ইহুদী, রষ্টান এই চার 
ধর্মের শাস্ত্রে ও এঁতিহে তার মত পণ্ডিত ও বিদ্ধ ব্যক্তি সেকালে বিবল 1 

সমজ্ত বিচার-বিতর্কের মধ্ো তিনি এই এতিহৃপুঞ্তকে যথোচিত গুরুত্ব ও মর্যাদা 

ফিতে তোলেন নি'_এমনকি যেখানে তিনি এর লমালোচনায় মুখর এবং বর্মনে 
ছিধাহীন, ফেখানেও নয়। সেইকারণে ধর্মসংস্কায়ের ক্ষেত্রে অবলঘিত: তান 
পৃন্ধতিয় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য. হল ধর্মের পরম্পরাগত এতিহ, বিশ্লেষণ করে তার 
তন্তর্সিহিত মূল সত্যে গিয়ে পৌছানো । এই পশ্চাদৃষ্টি দ্বারা তিনি সর্বক্ষেত 
ধর্মের আদি বিশুদ্ধ গ্রক্তি থেকে' তার উত্তরকালীন অর্বাচীন, স্বপকে পৃথক, 

করেছেন । কিন্তু এই বিশুদ্ধ ন্বপটিকে আবিষ্কার করলেও তার অমকালীন 
'দেশকাঁনগত অতীত পরিবেশকে পুনকজ্জীবিত করবার অসম্ভব ও হান্ডকর 
প্রয়াস তিনি কদাপি করেন নি। নবযুগের নৃতন দামাজিক জাদর্শের সক 

তাঁকে সমন্বিত করে ত্তিত্তিক যুগোঁপঘোগী নৃতন'জীবনধর্শনেত্ চন! করতে 
€চয়েছেন। সংস্কারক ছিলাবে তীর দৃষ্টি অতীতে নয় ভবিষ্বতে নিবদ্ধ! 
তার মংস্কারগ্রচেষ্টা বিশুদ্ধীকরণ ও নবীকরণ--এই উভত্ব প্রক্রিয়ার এক 

সমন্বয়। ' 
, এই ভবিষ্যৎমৃখী লংস্কার সাধনের জন্য পশ্চাদবলোকন করে ধর্মের মূলা" 

সন্ধানে প্রয়াস সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায় 'তুহষ্কাং-উল-মুওহাহিছিন্' ( ১৮*৩- 

১৮৭৪ )এ। এই গ্রন্থ ইসলামীয় বস্তা ভিত্তিতে রচিত এবং. এটির বচনাকার 
পর্যন্ত ইউরোপীয় জানবিজাঁন বাণইভিহাষ ক্বামমোইনের চিতকে যথেষ্ট 
প্রন্তানিত করেনি। প্রচলিত খর্মগ্ুলি নিগুণভাবে বিঙ্েষণ . করে এখানে 
খামহোহন দেখেছেম লাধারগ তারে; আন্তিক ধর্মগুলির অন্তনিহিত -ছটি সা 



সবল প্রত্যয়কে গ্রহণ করা চলে-_ঈশ্বববিশ্বাস ও আতর অস্তিত্বে বিশ্বাস; কিন্ত 
শ্রচলিত আন্ঠানিক ধর্মসমূহ পরবর্তাকালের যুগসফিত অন্ধধিশবাস প্রত্যাদেশবাদ, 
কুমংস্কার, শোধণমূলক পুরোহিত গ্রভৃতির সংস্পর্শে আঁবিল এবং সেই হেতু 
ঘিথ্যা ও বর্জনীয় | উত্তরজীবনে ধর্মবিশ্বীসের ভিত্তি সংক্রান্ত 'তুহফাৎ'এ 
'অভিবাক্ত কোনও কোনও সিদ্ধান্ত তিনি কিছু পরিমাণে সংশোধন করলেও 

এই মৌলিক সংস্কারদৃির পরিবর্তন করেন নি। ইংলণ্ডে অতিবাছিত জীবনৈর 
অন্তিম পর্বে লিখিত সুপরিচিত আত্মজীবনীমূলক পত্রে হিন্দুধর্মবিষয়ক তার 
উক্তিটি এই গ্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ ; *06 8:০0 110 [ 0001: 10 ৪11 
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তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে রামমোহনের শান্্রালোঈনার ধারাটিকে যে তাবে 

বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা অন্গদরণ করলে এই উজির সত্যতা প্রমাণিত হবে। 
প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বেদ.বেদাস্ত-পুরাণ-তস্্র বাহিত হিন্দ 
্রশ্বরিস্তার এতিস্থ বিশ্লেষণ করে এর মূল বিশুদ্বরূপটি সমকালীন বাক্তি ও সমাজ 
জীবনে গ্রতিষ্ঠা করাই তার লক্ষা। সংস্কার সংক্রান্ত এই বিশি্ দৃষ্টিভঙ্গী সর্বপ্রথম 
তিনি কোন সুজ লাভ করেছিলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে সঙ্গত ভাবেই অনুমান 

করা যায় - তার প্রেরণার পশ্চাতে ছিল,,ইনলামের মুও্হাহিদিন (বা ওয়হাঁবি ) 
সম্প্রদায়ের: ইতিহাস পর্যালোচনা! । ইনবামের ইতিহাসে এই সম্প্রদায়ের 
গোড়াপত্বন.একাদশ-ছ্াদশ শতাবীতে ) উগ্র গুনরুজ্জীবন অষ্টাদশ শতাবীর 
মধ্যভাগে ।* এদের আদর্শ ছিল ইদলামকে যুগপঞ্চিত অর্বাচীন আচার- 
'হষ্ঠান ও সংস্কার থেকে মুক্ত রুরে আদি বিশুদ্ধ রূপে ব্যক্িজীবনে সমাজে ও 
বাষ্ট্রে' ভার পুলঃগ্রতিষ্ঠা। এই সপ্প্রদায়ের উগ্র অপহিষু, সংকীর্ণ সাশ্দায়িক 

পুররদরীবমবাী মনোভাব অবশ্তই রামমোহনের অনুমোদন পায়নি। . বন্তত 
'তূহফাৎ্খর বুগ্ন থেকেই ইসলাম সম্পর্কে অনেক ব্যাপারে শ্রদ্ধাঈীল হলেও এর 

পরমত অসহিষুড়া সম্পর্কে তিনি প্রকান্তে আপত্তি জানিয়ে এসেছেন।ৎ* কিন 
মুঙ্জাছিদিন মঞ্রদারের ধর্ষক অর্থাচীন সংস্কার থেকে মুক্র- করে তার চিত্ত 

৬৩৫, 



হরপ আদি মৃল্যাবোধটিতে ফিরে হাওয়ার মনোভাব যে অন্তত সস্কারগ্রণালী 
হিষাবে ইমলামশাছজ্ঞ রামমোহনকে প্রভাবিত করে থাকবে এতে আশ্চর্য 
কিছুই নেই। এর পর আমে ইউরোপীয় রিফর্মেশন ৰা] গ্রীইধ্মদংস্কায় 

আন্দোলনের অনুপ্রেরণার প্রশ্ন । পাদ্রী ডাফের নিকট রামমোহনের উদ্ভি, 
সংক্রান্ত জর্জ শ্মিথের প্রতিবেদন যদি যথার্থ হয় তাহলে মানতে হবে ইউরোপীন়্ 
নংস্কার আন্দোলনের আদশ রামমোহনের চিত্তের মচেতন স্তরে জাগ্রত ছিল । 

ইউরোপীয় রেণেশাস-সংস্কৃতি এবং গই্ধর্ম ও সংঘের ইতিহাদের রামমোহনের 

ন্যায় আগ্রহী পাঠকের পক্ষে তা একান্ত ম্বাভাবিক। ইউরোপীয় গ্রীষটধর্ম- 

সংস্কারকগণ যে অনেকাংশে ধর্মশোধনে পূর্ব-বণিত বিশুদ্ধিমার্গ অবলম্বন 
করেছিলেন এটি তার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল না। বন্তত তীর গ্রে 
উপদেশ সংকলন বা! মিশনারীদের সঙ্কে তর্ক-বিতর্কের মধো একটি উদ্দেস্তই 

পরিদ্ফুট £ সেটি হল উত্তরকালে গ্রীষ্মে প্রবিষ্ট নান! ছুর্বোধা তত্ব ও সংস্কারের 
কুহেলীজাল থেকে মুক্ত করে গ্রীষ্টের বিশুদ্ধ উদার গভীর ও সর্বজনীন 
শিক্ষামমুচ্চয়কে লোকসমান্ধে স্থাপন । একই পদ্ধতি এখানেও কার্ধকরী। ইসলান্গ 

ও হিনুশান্ত্রে রামামাহনের পূর্বাঙ্গিত অধিকারের কথা৷ মনে রাখলে এক্ষেত্রেও 
ধরে নিতে হবে তিনি এই বিশিষ্ট লংস্কারপ্রণালী অবনখধন করতে উদছ্ধ 
য়েছিলেন সর্বপ্রথম ইসলামীয় প্রভারে এবং এটিকে দর্বপ্রথম প্রয়োগ ককেছিলেন 

লারমীরধভাবে 'তুহফাৎ। গ্রন্থে ও পরবর্তা স্তরে হিদুশান্ালোচনায়। এই 
ূর্বাধিগত পদ্ধতি আরও দুটী্কৃত ও মাঞ্ধিত হয়েছিল ইউরোপীয় সংস্কার 
আন্দোলনের অন্থগ্রেরণায়। ইহুদী ধর্মশান্েও রামমোহন ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ডর 
সম্নকালে জার্খান ইহুদী ধর্মনেতা ডেভিড জ্রীভলাণ্ডের (১৭৫৬-১৮৩৪) 

কর্তৃক ইহুদী ধর্মসংস্কারের ঘে জুচন! হয়ও। তার লক্ষে ভার কোনও যোগ স্থাপিড 

হয়েছিল কি না জান! যায় নি। 

ধর্মের সঙ্গে সমাজের অচ্ছেন্চ যোগ রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন বলে 

ভাব লঙ্গাঙগ সংস্কারের পরিকল্পনা হতাবত ধর্াশুয়ী। এই দৃটিতনী ভারতবর্ষের 
মত দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল, কেদন। ভারতীয় হি ভাত কা 

চিন্তার সঙ্গে মানিক বিকাশের দ্বোগ জতি নিবিড় । অনুসন্ধান করলে দেখা 
হাবে ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে পর্পন্ধাগত এঁতভিহ্যের বিচারভিত্তিক যে গশ্চাদ- 

বলোকনপন্ধতি তিনি অরলৎথন রয়েছেন সাজসংক্কাবের কেও তার রাঙিজাম 

ও$ 



হয়নি। এ বিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত তার অতীদাহ সংক্রান্ত 
শান্ভালোচনা। এ ক্ষেত্রে ভার বিচারগ্রন্থগুলিতে তিনি প্রচলিত স্থৃতিবচন ও 

'লোকব্যবহারের উপযুক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন সতীদাহ প্রথার পশ্চাতে 

প্রকৃত শান্ত্রসমর্থন নেই। এজন্ত তাঁকে কালন্রোতে উজান বেধে পৌছাতে 
হয়েছিল প্রচলিত ধর্মশান্রগুলির মধ্য প্রাচীনতম মন্ুসংহিতাতে ; খগ্ডন করতে 

হয়েছিল প্রাসঙ্গিক খথেদবাক্যের প্রচলিত ব্যাখা ও স্থাপন করতে হয়েছিল 

এটির সতীদাহনিরপেক্ষ তাৎপর্য; কাম্য কর্মের উপর নিষ্কায কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব 

প্বাপনের উদ্দেস্তে দ্বারস্থ হতে হয়েছিল প্রাচীন স্থতি-পুরাণ ছাড়াও শ্রুতি- 

প্রমাণের অর্থাৎ বেদ-উপনিষদ্-গীতার ; এবং মতীদাহসমর্থক কিছু কিছু 
গ্রচলিত শান্্বাকোর অর্বাঈীনত্ব প্রমাণেও হতে হয়েছিল তঞ্পর। কিন্ত 

এখানেই শেষ নয়। রাঁমমোহনের সমাজদৃষ্টি এক্ষেত্রে আরও গভীরগামী। 

তিনি লক্ষা করেছিলেন, প্রাচীন হি স্বতিকারগণ ( যেযন, যাজবন্ধা, কাত্যায়ন, 

নারদ, বিষণ, বৃহস্পতি, ব্যাস প্রভৃতি ) নারীর (রুন্তা এবং পত্বীর ) সম্পত্বিতে 
উত্তরাধিকার শ্বীকার করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তাকালের ঢীকাকর্তা ও 
নিবদ্ধকারগণ ( রামমোহনের বর্ণনায়-006 006018) সেই অধিকার থেকে 

হিন্দুনারীকে বঞ্চিত করেছেন। এর ফলে বর্তমান সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর 

মংসারের এককালীন কত্রাঁ বিধবা পত্বীকে সম্পূর্ণ পুত্র ও পুঞ্জবধূর উপর নির্ভরশীল 
হতে হয়; বছুবিবাহপ্রথার জন্য বিশেষত কুলীন লমাজে প্রচলিত একপুরুষের 
অসংখ্যপত্ীত্বহেতু এই অগহায়। পরনির্ভরশীলাদের সংখ্যা এ দেশে গ্রচুর। 
গুর, গুত্রবধূদের ( ক্ষেত্রবিশেষে নৎপুত্রবধূদের ) লাঞ্ছন1 গঞ্জন। ও উৎপীড়ন সচ্য 
করে এদের দিন কাটে । এই অবস্থার এদের সামনে তিনটি পথ খোলা থাকে : 
(১) অমস্ত অত্যাচার সহা করে নীরবে ক্রীতামীর (88 62016 81856 0০ 

901618) জীবন নাপন ; (২) পতিতাবৃত্তি অৰলছ্গন কর]; (৩) দ্বামীর চিতায় 

আত্মবিসর্জন। তৃতীয় পধটিই ভারা অধিকাংশ সময় বেছে নেন: [৪ 
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সতীদাহই নয়, রামমোহন যুক্িসহকারে দেখিয়েছেন, উত্তরকালীন শান্- 
ব্যাখ্যাতারা এই ভাবে নারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ক্রমশ সংকুচিত করার 

হিন্গুসমাজে আর এক কুপ্রথা--বহুবিবাহ-__কি বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 

মতীদাহ প্রসারের সঙ্গে এর আঙ্গাঙ্গী সন্বন্ধ। প্রাচীন ধর্মশান্ে কিন্তু পুরুষের' 
বহুবিবাহের ঢালাও অধিকার স্বীকার করা হয় নি; বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 

( যেমন স্ত্রী স্থরাসক্কা, বাতিচারিণী বা বন্কা! হলে) প্রায় বাতিক্রম হিসাবেই সে 
অধিকার দেওয়া হয়েছে। রামমোহনের মতে কোনও পুরুষের যদিএকত্ী 

বর্তমানে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য রাজদ্বারে দরখাস্ত করা বাধ্যতামূলক হয় এবং 

কোনও ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষ যদি গ্রতিক্ষেত্রে তাস্ত করে কেবল প্রাচীন ধর্মশান্্র- 
সম্মত কারণ থাকলে তবেই পুনবিবাহের অন্থমতি দেন, তাহলে সমাজের 

বহুবিবাহব্যাধির উপশম হতে পারে এবং নারীজাতির দুর্শশীরও লাঘব হয় ।৩ 

সমগ্রভাবে এই যুঁকিধারার মধো প্রাচীন শাস্ত্রে অতিব্যক্ত আদি সামাজিক 
মূল্যবোধের উদ্ধার প্রয়াস লক্ষণীয়। 

__ দেখা যাচ্ছে, পরম্পরাঁগত এঁতিহা ও সংস্কার রামমোহনের চিন্তায় অতি 
গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। যেখানে তিনি হিন্দসমাজের প্রচলিত এতিহকে 
সমালোচনা করেছেন ব! প্রচলিত ধর্মীয় বা সামাজিক সংস্কারের উচ্ছোকযে 
আন্দোলন করেছেন দেখানেও তিনি পরম্পরাগত এঁতিহ্বকে বিচার ও. 

বিখেষণ করেই মিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ভারতীয় জীবনচর্ধা ও পরম্পরাগত 
সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর পরিচয়ের কারণে তীর দৃষ্টিভঙ্গী ও তর্কপ্রণালী এই 
বৈশিষ্টা অর্জন করেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। উর্কের ক্ষেত্রে এই মার্গ 

অবশ্দ্বণ করায় তাঁকে অনেক মময় পরম্পরার বিশুদ্ধির সমন্তারও সন্দুখীন হতে 
হয়েছে; একাধিক পবম্পবার মধ্যে কোনটি ষধার্থ এঁতিহাসিক ও প্রাচীন, 

কোনটি বা কম়্িত ও অর্বাচীন, এ প্রশ্নের মীমাংসা] প্রথমে না করে সিদ্ধান্তে 
আগা সম্ভব হয় নি। তাঁর রচনায় এরকম একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। মৃত 
বিষ্যালস্কার প্রতিমাগুজার পক্ষে অনার্দিপরম্পরাপ্রসিদ্ধির যুক্তি দিলে রামমোহন 
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উত্তরে বলেন, 'হিবোধ নির্বোধ সর্বকাল হইয়া আসিতেছেন এবং তাহাদের 

অচুঠিত পৃথক পৃথক মতপরম্পর! চলিয়া আমিতেছে (1 ) বরঞ্চ পূর্বকালে একাল 
অপেক্ষা করিয়া প্রতিমাপুজার অল্পতা ছিলো (1) ইহার এক প্রকার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ এই হিন্দোস্থানের যে কোনো স্থানের চতুদিকে ২* ক্রোশের মগ্ুলীতে 
ভ্রমণ করিয়! যদি কেহ দেখেন তবে আমরা অভিগ্রায় করি যে ওই মণ্ডলীর 

মধো বিংশতি ভাগের এক ভাগ প্রতিমা একশত বৎসরের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছে দেখিবেন আর উনিশ ভাগ একশত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ইহ! 

দেখিবেন (1) বস্তত যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ক্রটি হইবেক সেই 

সেই দেশে প্রায় পরমার্থ দাঁধন বিধিমতে না হইয়| লৌকিক খেলার স্থায় হইয়া 
উঠে ।”০৭ “সহমরণ' বিষয়ক প্রথম “সংবাদ"-এ অর্বাচীন পরম্পরার গ্রসঙ্গটি 

আবার উঠেছে : “তাবৎ হিন্দুর দেশে এরূপ বন্ধনাদি করিয়া শ্্রীদাহ করা 

পরম্পরা হইয়! আনিতেছে.-”তাহ! কদাপি নহে যেহেতু হিন্দুর অল্প দেশ যে এই 
বাঙ্গালা ইহাতেই কিঞ্চিৎ কাল অবধি পরম্পরায় এরূপ বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ 

করিয়া আগিতছেছেন (1) এরূপ শান্ত্রবিরুদ্ধ পরম্পরার মান্য কবিলে বনস্থ 

এবং পর্বতীয় লোক যাহারা পরম্পরায় দহ্থাবৃত্তি করিয়া আমিতেছে তাহাদিগ্য 

নির্দোষ করিয়া! মানিতে হয়।”** প্রা্যতত্ববিদ উইলমনকে লিখিত ৯ আগন্ট 

১৮১৯ ও ২৯ সেপটেম্বর ১৮১৯ তারিখের ছু'খানি পত্রে শংকরাচার্ষের কাল- 

নির্ণয় গ্রসঙ্গেও রামমোহনকে দেখেছি অতি সতর্কতার সহিত দুটি আচার্ষ- 

পরম্পরার দোষগুণ বিচার করতে ।* বৈষ্ণব প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলোচনা- 

প্রসঙ্কে দেখা যায়, প্রকৃত প্রাগীন পুরাণ-পরম্পরার পরিপ্রেক্ষিতে অর্বাচীন 
পুরাণ নামধেয় রচনাগুলিকে তিনি বাতিল করেছেন। বস্তত পুরাণ-তস্ত্রে 

পরস্পর! বক্ষার জন্যই তাকে বলতে হয়েছিল, যে পুরাণ বা! অন্ত্গ্রস্থের টীকা নেই 
বা প্রাচীন নিবন্ধকারগণ যার বাকা উদ্ধৃত করেননি- সে-সব গ্রন্থের প্রামাণ্য 
স্বীকার কর! যায় না।২৯ক 

ভারতবামীর সামগ্রিক জাতীয় জীবনে এতিহ ও লোকবাবহারের 

গুরুত্ব এত অধিক অনুভব করেছিলেন বলেই বাঁমমোহন তাঁর সংস্কারচিন্তায় 

ও সংস্কারকর্মে জনসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছাকে অতি উচ্চ স্থান 
দিয়েছিলেন। হিন্দু রাবহারবিধি সংক্রান্ত তার আলোচনার মধ্য থেকে এর 

একটি উপযুক্ত দৃষ্টাস্ত নির্বাচন কর! যেতে পারে। বাঙলা দেশে দীর্ঘকাল 
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প্রচলিত হিনু আইনের প্রামাণিক গ্রন্থ জীমৃতবাহন কত 'দায়ভাগ' অনুারে 

পৈত্রিক (ও স্বোপাজিত ) সম্পত্তিতে বাঙালী হিন্দুর, সম্পূর্ণ অধিকার আছে 
এবং সে-সম্পত্তি তারা ইচ্ছানারে দান-বিক্রয় করতে পারেন। এই ব্যবস্থা 
ভারতের অন্থন্র হিন্দুসমাজে প্রচলিত যাজ্বন্ধের টীকাকর্তা বিজ্ঞানেশ্বর গ্রণীত 

'মিতাক্ষরা'য় বাখ্যাত উত্তরাধিকার আইনের বিরোধী। শেষোক্ত 
মতে জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই পুত্রের পৈত্রিক সম্পত্তিতে পিতার সঙ্গে সমান স্বত্ব 
জন্মায়, হৃতরাং পিতা তখন তাঁর সম্পত্তি অবাধে দাঁনবিক্রয় করতে 

পারেন না। ১৮১৬ খ্রীষ্টাৰে এক মকদ্বমায় কলিকাতা হগ্রীম কোর্ট রায় 

দেন, মিতাক্ষরা শাসিত ভারতের অন্যান্ত অঞ্চলের মত বাঙলার হিন্দু সমাজেও 

পুত্র থাকলে সে পিতার সঙ্গে পৈত্রিক দম্পত্তিতে সমান স্বত্বভোগী হবে। 

১৮২৯-৩* সালে স্গ্রীম কোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি স্তার চার্লস এড ওয়ার্ড, 

গ্রেকয়েকটি মকদ্দমারও অন্কুরূপ বিচাঁর করেন। এরই প্রতিবাদে রামযোহন 
রচনা করেন তার 7:5585 ০010 006 [31615 01171710005 06: 4১110650091 

70:09 8০০0101080০ 006 10 0 71088] (১৮৩০)। এই 

গ্রন্থে সগ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রদত্ত রামমোহনের 

অগ্ঠতম যুক্তি হল, এই দায়ভাগবিধি বহু শতাবী যাবৎ বাঙালী হিন্দুর পারিবারিক 

ও সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে; স্তরাং জাতীয় জীবনের সঙ্গে 

এই ব্যবস্থার এতিহগত যোগ ম্মরণে বেখে আদালতের পক্ষে বীয় হিন্দু জীবন 
ক্রান্ত মামলায় একে যথোচিত মর্ধাদা ও স্বীকৃতি দেওয়া কর্তব্য, বিশেষত যখন 

জীমৃতবাহন প্রদত্ত বিধির মধ্যে কোনও অল্পষ্টতা দেখা যাচ্ছে না। 
এক্ষেত্রে হুগ্রীমী কোর্টের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ন্যায়বিচার, যুক্তি ও দেশের 
ভবিষ্যৎ মমৃদ্ধি সবকিছুরই বিরোধী (1006 0005010165 ০0£ 18৯ 83 1 

81505 107 36107891 1085 0261) 401: 265 18101118700 10 10601)16) 

৪) ৪1160081010115 01 18060 101:006 05 5816) £1 1001068£6 

05105895101) 13851170661) ৫01 061001165  ০0700060 11 

161181)06 01) 016 16881115 2100 7১611080010 0 0106 85601) & 

810061) 00081766 11) 006 10050 655610091] 17810 01 00056 10168 

58101300006 56%21613 1616 0 006 ০0202001010 ৪2 1816; 

800 81161586197)5 0617) 0005 80016060 00 16551 ০0655, 008 
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40010 আ1]1 ০6 81160 10 5010019 8230 10113 10056 0101001 

40561 006 61815 018 ৪80 010901৫002 0৫ 00056 5110 17256 

01561701016 11506065011 1815060 0:0965.,.,81)5 061738 0808116 

91 1250171016 ছ0০1] 1700 ] 00100) 5001)060081)06 006 1006- 

800016) 11) 01756 06501) 0: 006 0061 01 16619180010 10) 006 

06806 0 006 10066....7806016005 90009 0080 01801)601:60 

0০জ6 01061) 16905 016 1065 10061) ডা016) 8190 7:000065 

£206121 00150101665 0106 005565580 01 181)060 0:02 

খ/1)211)6 56180013160 01811065081) 1083 0661) ৪016 01061 006 

10176 65020115176 18৯ 01 006 12170) 00 0:00016 685115) 01 006 

01601 ০0 03080010060, 10815 016 1001165 00 185 006 018 086 

00005610618 01015 63086, 17) 0805 01 10 0080068000168 

আা1)6:605 16 21010101155 1)1005616 8100 115 0800115 2180 7061603 

076 ০0070, )18০ 

যদি মিতাক্ষরামতে পৈত্রিক সম্পত্তিবিভাজন সমুদ্ধিশালী বঙ্গদেশে চালু হয় 
তাহলে জমির মালিকর! তাদের আয় বৃদ্ধি ও বাবসাবাণিজো অর্থল্্ী বন্ধ 
করতে বাধা হবে এবং ফলে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রমারণও 
হ্াস পাবে। জমির পুঁজিতে (০৪191) রূপাস্তর-প্রক্রিয়া এর দ্বারা ব্যাহত 

হবে। এই প্রস্তাবের মধ্যে রামমোহনের ভবিষাৎমুখী সংস্কারদৃষ্টির একটি দিক 
যেমন প্রতিফলিত হচ্ছে, তেমনি দেখা যাচ্ছে আইনের সঙ্গে জাতীয় জীবন ও 

জাতীয় এঁতিহের সহন্ধকে তিনি যথেই্ প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। বিংশ 

শতাব্ধীতে ব্যবহারবিদ্ মহলে এই নন্ন্ব-বিচারের উপর গুরুত্ব অরোপ করা 

হলেও রামমোহনের সমকালে কিন্তু ইউরোপেও এ সম্পর্কে ধারণ! খুব ষ্পষ্ট 
ছিল না। রামমোহনের সঙ্গে দমলাময়িক ইংরেজ দীর্শনিক ও ব্যবহারতন্ববিদ্ 

জেরেমি বেস্থামের ঘনিষ্ঠত1 ছিল এবং যথাস্থানে দেখা যাবে বেস্থামের চিন্তা 
তাকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে গভাবিতও করেছিল। আলোচ্য ক্ষেত্রে 

কিন্ধ রামমোহনের মত বেস্থামের মতের বিপরীত। বেস্াম ঘোষণ! করেছিলেন, 
ভার কাছে আবেদন করলেই তিনি পৃথিবীর যে কোনও দেশের জন্য এক 
সম্পূর্ণ আইন-ব্যবস্থা (০০৫৪) এস্তত করে দেবেন।॥১ সে ব্যবস্থা গ্রধানত হবে 
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যেস্থাঁমের নিজস্ব বিমূর্ত বাবহার-ভাবনা ও নীতি-প্রত্যয়ের ভিত্তিতে গড়া । সেই 
বিশেষ দেশের জাতীয় জীবনের প্রয়োজনে স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠা বিধিবাবস্থাঁ 
ও লোকচর্ধার সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সেখানে বিচারের মুখা বিষয় হবে না। 

প্রসঙ্গ শেষ করবার পূর্বে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বামমোহনের প্রতিবাদ সফল 

হয়েছিল। ১৮৩১ গ্রীষ্টাৰে বিচারপতি গ্রে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অপর এক: 
মামলায় রায়দান প্রসঙ্কে লেখেন, “1 1086 060061005 62068560005 

000110101) 01) 0019 615 70117 0000 11) 006 10:6561)0 810 11) 006 

08865 5101)11) 0176 1956 ভৈ0ে 56815, 00০ 006 01011710191 8100 190৬ 

01608160 0 706৪6. 1” তিনি আরও বলেন £ [06 0150100 ০0£ 

0608165 106108 51008060 081 1017100, 15 [0016 80100110121 00218 

36100851 1) 11101) 15 006 00902 ০0৪11 006 £626 11565 আ10] 

006 569) 210 ড/1)616 ০01)56000610015 0105 19101571105 0: 006 00016 

6210) 0810 06 006 00900180018 216 0 2. 10610217016 
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0075. 1”২ এই উক্তি রামমোহনের মতের প্রতিধ্বনি । 
এঁতিহ্-চেতন] থেকে রামমোহন সংস্কারসংক্রান্ত তার আর একটি ধারণায় 

উপনীত হয়েছিলেন যে, কোনও সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করবার প্ররুষ্টত 

উপায় লোকশিক্ষা, আইনগত ব্যবস্থা নয়। তিনি বিশ্বাস করতেণ, কতগুলি 

সংস্কার জাতীয় মানসে এতই বদ্ধমূল যে সেগুলির সহসা বিলোপের জন্য আইন 

করলে সংস্কারপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্যই বার্থ হবে। অতীতের সঙ্গে এই আকশ্মিক 
বিচ্ছেদ সহ করবার মানসিক প্রস্ততি বা স্থৈর্ঘব ভারতবাসীর তখনও আসে নি। 
শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্রমবিস্তারের হ্বারা মাহৃষের অন্ধ স্ংস্কার ধীরে ধীরে দূর হলে 
জনসাধারণের মধ্য হতেই ক্রমশ শুভকর সামজিক পরিবর্তনের প্রেরণ! 
আসবে। আইনের বলে শিক্ষাহীন সাধারণ মানুষের উপর কোনও ব্যবস্থা 
চাপিয়ে দিলে তারা যদি ততক্ষণাঁৎ কোনও প্রকাশ প্রতিবাদ নাও করে, তাদের 

মনোগত বিরুদ্ধ পগংস্কার মে ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে ফলগ্রস্থ হতে দেয় না। 
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পরিরর্তনের মূল প্রেরণা সমানে লাধায়ণ স্তর থেকে উদৃগত গুলে তবেই তার 
ভিত্তি দৃঢ় ও গ্রভাব হুদুরপ্রনারী হবার অভ্ভাবনা। শোনা ঘায়, রামমোহন তার 
শিষা বামচন্ত্র মৌলিককে উপদেশ দিয়েছিলেন, সমাজের নীচেরতলার উপেক্ষিত 
মানুষদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজকে তিনি যেন জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ 

করেন, কেন ন1 “হাঁড়ির তলায় শাঁচ ন! দিলে রানা হয় না"।৩ বর্তমান প্রসঙ্গে 

উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগা ৷ প্রতিবেদন যদি যথার্থ হয়, তা হলে এটি 

রামমোহনের সমাজ-সংস্কার ও সামাজিক প্রগতি সংক্রান্ত ধারণার উপর যথেষ্ট 

আলোকপাত করবে। তাঁর জাতিভেদ্-প্রথ সম্পকিত মনোভাব বিশ্লেষণ 

করলেও এর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাঁয়। জাতিভেদ-প্রথা যে অযৌক্তিক, পরম 
অনিষ্টকর, ভারতবর্ষের পরাধীনতার ও হিন্দুমমাজের অধ:পতনের কারণ, এ 

উপলব্ধি তার ছিল এবং উনিশ শতকীয় রেপেশীস-নায়কগণের মধো সম্ভবত 

তিনিই সর্বপ্রথম তা প্রকাশ্টে ঘোষণা করেছিলেন ।”8 কিন্তু এই প্রথা উচ্ছেদের 

জন্য কোনও আন্দোলন বা আইনের দাবী তিনিকরেন নি। কেন না তিনি 

জানতেন, এই সংস্কারের মূল জাতীয় জীবনের এত গভীরে প্রসারিত যে তার 
সমকালে এ জাতীয় আইন বা আন্দোলনের সফল হবার কোন আশা 
নেই। একমান্ম আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ত্বারা জনসাধারণের বুদ্ধি ও 
মনকে মশ্পূর্ণ মূক্ত করতে পারলে তবিধাতে এই সংস্কারের মূলোচ্ছেদ 
'খটযে। নতীদ্বাহ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনশ্ব্যাপারে রামমোহনের এই 

বিশিষ্ট মনোভাব দর্বাধিক পরিশ্দুট। এই আন্দোলনের নেতা হয়েও প্রথমে 
এর উচ্ছেদকয্পে আইন প্রণয়নের উপযোগিতা সম্পর্কে তিনি সন্দিহান ছিলেন, 
এবং বের্টিংককে ধীরপদে চলবার পরামর্শ দিয়োছলেন।8৫ এক্ষেত্রেও প্রথমে 

তার আশঙ্কা ছিল, শাস্ত্রীয় সমর্থন না থাক] সত্বেও দতীদাহের পরম্পরাঁগত 

এতিহ্য ও তজ্জনিত সংস্কার হিন্দুমানসে এত বদ্ধমূল যে আইনের দ্বার] তা রদ 
করতে গেলে লমগ্র সমাজদেহে হয়তো প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখ! দেবে এবং 

আইন প্রথ্য়ণের মুল উদ্দেশ্যই শেষ পর্যন্ত বার্থ হয়ে যাবে। তখনকার এতিহাপিক 
ও দামাঁজিক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করলে মনে হয়, রামমোঁহনের উক্ত ধারণায় 

মধো খুব ভুল ছিল না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর অম্পৃশ্যতা-নিবারক আইন 
"পাশ হয়েছে কিন্ত হিন্দসমাজে তথাকথিত অস্পৃণ্যদের বিরুদ্ধে তাণ্ডব বন্ধ হয় নি, 

করং নানা অঞ্চলে জাতপাতের লড়াই অন্য আকারে উগ্রতর রূপে আত্মপ্রকাশ 
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করেছে। ১৮২৯ সালে সতীদাহ আইন করে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্ত 

জাতীয় জীবন থেকে আজ দেড়শ বছর পরেও এই অনিষ্টকর সংস্কারের সম্পূর্ণ 

যূলোচ্ছেদ হয় নি। ১৯৮* সালেও রাঁজস্থানে প্রকাশে মহ। সমারোহে শত শত 
গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে ও তাদের সম্রদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে অনুষ্ঠিত শ্রীমতী সরম্বতী 
দেবী ও শ্রীমতী স্থগর কানএয়ারের শ্বেচ্ছাকত সহমরণ* এবং বাজধানী 

দিল্লীতে সতীমন্দির স্থাপন উপলক্ষে জনসাধারণের প্রবল উৎসাহ--এর প্রকট 
উদ্দাহরণ। 

কিন্ত এখানে একটি কথা মনে বাঁখা গ্রয়োজন। রামমোহন সংস্কার- 
ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে আইন-প্রয়োগের বিরোধী হলেও এ বিষয়ে তার কোনও, 

গৌড়ামি, ছিল না। ক্ষেত্রবিশেষে প্রাথমিক ছ্বিধাসত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত 

যখন উচিত মনে করেছেন তখন সমাঁজিক অমঙ্গল দুরীকরণার্থ আইনপ্রয়োগকে 
স্বাগত জানাতে পশ্চাৎ্পদ হন নি। সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলনে তার 

ভূমিকা এই রকম একটি দৃষ্টান্ত । সম্প্রতি এই ভূমিকা নিয়ে কিছু বাদদবিতর্কের 
হাটি হয়েছে, তাই এ সম্পর্কে একটু খুঁটিনাটির মধ্যে যেতে হচ্ছে। সতীদাহ 

যে প্রথা হিসাবে অতি নৃশংস এবং বর্জনীয়, এ চেতন রাঁমমোহনের পূর্বে, 

সরকারী মহলে এসেছিল এবং কি ভাঁবে এর বিলুপ্তি সাধন করা যায় সে সম্পর্কে 

জল্লনা-কপ্পনা! এবং লেখালেখিও আরম্ভ হয়েছিল। এর ফলে সতীদাহ 

ব্যাপারটাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণের মধো আনার চেষ্টা সরকারী তরফে হয়েছিল 

বটে কিন্তু ত| বিশেষ ফলগ্র্থ হয় নি। জনসাধারণের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ 

না করার নীতি অনুসারে এই প্রথা উচ্ছেকয্পে কোনও চেষ্টা কোম্পানি 

লরকার তখন করেন নি। সরকারের ধারণ] ছিল এতে জনবিক্ষোত হয়ে 

শাসনকার্ধে অন্থবিধা ঘটতে পাবে। প্রকান্টে এর বিরুদ্ধে জনমত সৃতি" 
করে সতীদাঁহ উচ্ছেদের উদ্দেশ্ঠে একটি আন্দোলন হি করেন বামযোহন। 

এর জন্য তিনিটি উপায় অবলঙ্থন করেছিলেন £ (১) বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় 

্রস্থরচনা! করে সতীদাহ গ্রথাকে অশাসীয় প্রমাণ করা) (২) সংবাদপত্রের 

ৃষ্ঠায় আন্দোলন করা) (৩) শশানে শ্মশানে, ঘুরে শ্বামীর চিতায় আত্মহননেচ্ছু 
বিধবাদের প্রতিনিবৃত্ত করবার প্রচেষ্টা চালানো ৪৭ ছাপার অক্ষরে 
সতীদাহকে নৈতিক আদাশশীন্থ্যায়ী সমর্থনের অযোগা ও বলপূর্বক বিধবাদের 
স্বামীর চিতায় পড়িয়ে মারাকে অশান্ত্রীয় বলে গ্রথম তিনি নিন্দা করেন ১৮১% 
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গ্ীষ্টাঝে প্রকাশিত 4 96০070 10866006 0: 006 10000061500! 

95060] ০1 008 ৬৪৫৪3 নামক গ্রন্থে ।॥” তার সতীদাহগ্রথার বিকদ্ধে 

গ্রকাশ্ত সংগ্রাম আরম্ত হয়েছিল সম্ভবত এরও কয়েক বৎসর আগে । 

১৮১৭ সালের পর থেকেই বামমোহন গ্রকাশ্ব আন্দোলন আরও সংগঠিত 

করবার দিকে মন দেন। সম্ভবত ১৮১৮ সালের আগস্ট মাসে কলিকাতাঁর 

প্রগতিশীল হিন্দু নাগরিকবুনের পক্ষ থেকে বড়লাট মাকুইস অব হেগ্রিংসের 

কাছে এই প্রথা বন্ধ করবার জন্য এক আবেদন করা হয়।'ৎ বরামমোহনের 

সতীপাহ-বিবোধী গ্রন্থগুলিও পর পর প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি 

এ বিষয়ে ১৮১৮ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত বাঙলায় তিনখানি ও ইংরেজিতে 

চারখানি ( শেষখানি ইংলগ্ডে প্রকাশিত ), সর্ববমেত সাতখাণি গ্রন্থ প্রকাশ 

করেন। এই সঙ্গে সংবাদপত্রকেও (বাঙ্গাল গেজেটি ও সংবাদ কৌ মুদী ) 
আন্দোলনের মাধ্যম করা হয়। বলা বাহুলা এর জন্য রামমোহনকে 

যথেষ্ট সামাজিক লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ সহ্ধ করতে হয়েছিল, কিন্ত সে-দব 

অগ্রাহা করে দীর্ঘকালের পরিশ্রমে তিনি সতীদাহ প্রথা .বিলোপের 

জন্য জনমনকে প্রস্তুত করেন। ব্যাপটিস্ট, ধর্মযাজক ডঃ যশুয়া মার্শমান 

এ সম্পর্কে ১৫ জানুয়ারী ১৮২৪ বিশপ হেবারকে যা বলেছিলেন তার 
মর্ম এই ;:100)6 30810000175 106 8855, 13856. 200 101667 0)৫ 

0৬6 8170 000018117 ছা1)10) 006 1780 আ1)61) 116 019 

16106101065 [10018, 8100 21000106006 1710 00815 00%161101 810 

ভা68101)5 061501)5 25166 2110 09011015 6301655 [17610 28166100610 

100) 90000002001) 2০5) 10 150:008006 00600500109 /1)101) 13 

190 611 10007) 00 06 000 0010010618060 07 215 ৮ 10৫ 

1711000 8201:60 10015 11101051) 50006 0 01610 50681 011 83 ৪ 

01611011008 5801190” 11১ স্তীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজমনে 

আন্দোলনের মাধ্যমে চেতন] সঞ্চার করাটাই এ ক্ষেত্রে রামমোহনের প্রধান 

ও মহৎ কীতি। সতীদাহ-বিরোধী সংগ্রামের নায়করূপে ভারতীয়গণের 

মধ্যে ১৮২৮-২৯ সালে এই ভাবে তিনি এক চিহ্নিত পুরুষ হয়ে টাড়িয়েছিলেন। 

হুতরাঁং এই প্রথা উচ্ছেদের জন্য আইন-প্রণয়নের পূর্বে বেটটিংক্ স্বভাবত তার 
সঙ্গে পরামশ করেন। রামমোহন যে পরামর্শ দেন তা বেটিংক্ ৮ দভেম্বর ১৮২৯ 
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লিখিত সতীদাহ সংক্কাস্ত স্গ্রসিন্ধ 'মিনিট'এ এই ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন & 
৮] 20050 80100016086 079 & 8101187 00100100. 8৪ 60 006 

01007016 €%0168001) 01 8 0660 01507950 01001 10006 10060 

01009 85 10613001760 100 106 17) 001058158007) ৮ 0৪: 

€101181)061160 10801521২81) 1101)00 [২0, ৪ ভা 800০8 

10 016 80011010190 56965, ৪170 ০0 811 0006: 50028003208 

810 00110701015, 21075006001) 171000 06118107) 00101) 176 

000810619 01161178115 00 11856 7661) & 0016 1061508. [9৪৪ 

015 00110101018 076 01800060011) 06 84010165560) 91605 

৪00 01105656015 05 11101685117 006 017001065 ৪10 5 0106 

11)01606 86610705 0£ 006 001106. [76 20116160060 00810 ৪15 

7900115 €77800061 আ0]10 81৩৪ 1156 00 £6€0618] 8000161061)51018) 

01৪০ 006 12850101106 ০10 06, "৬1116 006 708115) আতা 

01116190118 101 0061) 11165 06620060 16 001100 00 9110জ 

11071561581] (01618000, 8100 00 1659606 00: 16116190, ০৫ 

[991778 ০006511760 006 5001200805 [1161 0150 80615 ৪. $19180010 

0 01611 [00655510109 ৪100 0116 7630 ছা1]] 0:09815 06, 115 

0৪ 1001780)009081) 00110161018, 10 40108 0001) 05 0061৫ 

০৮1) [২৫118101৮1২ দেখা যাচ্ছে রামমোহন বেটিংকৃকে এক্ষেত্রে সরাসরি 

আইন-প্রণয়নের গ্থলে প্রচলিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং পুলিশ হস্তক্ষেপে ত্রমপ 

আরও জোবদার করে সতীদাহ বন্ধ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং এমন 

'উপায় অবলম্বন করবার পক্ষে যুক্তিও উপস্থিত করেছিলেন। এখানে 

বেটিংকের সঙ্গে তীর প্রভেদ পদ্ধতিগত; সতীদাহ উচ্ছেদে কর! যে অত্যাবশক 

এ বিষয়ে দু'জন একমত ।** বেট্টিংক্ অবশ্ঠ রামূমোহনের পরামর্শ গ্রহণ করলেন 

না, সতীদাহ-উচ্ছেদ আইন পাশ হল (৪ ডিসেম্বর ১৮২৯)। আইনপ্্রণয়নের 
পূর্বে দেখা গিয়েছিল আইনের ফলাফল ও জনমানসে তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে 
রামমোহন কিছু ঘ্বিধাগ্রন্ত ও সন্দিহান, কিন্তু বেটিংক্ সে-সম্পর্কে নিশ্চিন্ত? 

'কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় আইন চালু হওয়ার পর দেখ! যায় সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্ 
এখন থেকে ১৮৩২ সালে ইংলগ্ের প্রিভি কাউনধিল কর্তৃক রক্ষণখল গোষীয 
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অতীদাহ-উচ্ছেদে বিরোধী আবেদন নাকচ করে দেওয়া পর্যস্ত রামমোহৰ 
বেট্টিংক প্রবর্তিত আইনের সমর্থনে অটল এবং নিয়ত মংগ্রামরত। তার পূর্বের 
দ্বিধা তিনি সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। কিন্ত বেটিংক1 তিনি যেন এখন 

কতকট] আশংকাগ্রস্ত ও বিচলিত। 

আইন চালু হওয়ার পরই রক্ষণশীল গোষঠী প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। 

ধর্মনভা গঠিত হল। ১৪ জানুয়ারী ১৮৩৭ এদের তরফে বেট্টিংকের কাছে 
পৌছাল বহু স্বাক্ষর সংবলিত এক প্রত্িবাদপত্র। রক্ষণশীল হিন্দুপমাজগের এই 

গ্রতিক্রিয়া বেন্টিংক ও তার সরকারী পরামর্শদাতাদের যে আশংকিত করেছিল 

এতে সন্দেহ নেই। এই মংকটে তীর ধার পরামর্শের উপর নির্ভর করেছিলেন, 

তিনি বামমোহন রায়। এর পরোক্ষ গ্রমাণম্বরপ ইংলগ্ের নটিংহাঙ়্ 

বিশ্ববিদ্ঠালয়ের সংগ্রহে রক্ষিত বেটিংকের কাগজপত্্রের মধা থেকে বেটিংকের 

মিলিটারী সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন বেনসনকে ও হুয়ং বেন্টিংক্কে রামমোহন 

লিখিত ১৪ই জানুয়ারী ১৮৩০ তাঁরিখের ছুখানি ক্ষুদ্র পত্র বা 1700 দাখিল করা 

যায়। বেনসনকে লিখিত পত্রথানি (পাওুলিপি সংখা! চা 2616/৬]) 
থেকে দেখা যাচ্ছে রক্ষণশীল দলের কোন্ কোন্ মুখপাত্রের সঙ্গে বড়লাট 

কোথায় কখন দেখা করবেন মে ব্যবস্থা করবার জন্য তিনি বেনপনের মাধ্যমে 

বামমোহনকেই অন্তরোধ জানিয়েছিলেন, এবং এদের সঙ্গে কথা বলে তীবা 

কখন আসবেন রামমোহনই ভা স্থির করে দেন (60150800 00 ০0]: 
16001510017) [10856 11701008060 00 06 10810156 £610160061) 00 

৪060 006 00611001196 [10056 ৪০ 12 00100 0015 110757010)। 

ঝামমোহন জানাচ্ছেন এই প্রতিনিধিদলে থাকবেন গোপীযোহন দেব, তৎপুত্ 

ব্াাধাকাস্ত দেব, রামগোপাল মল্লিক, বামকমল সেন, কাশীনাথ মল্লিক, ভব'নী 

চরণ মিত্র এবং ছু তিন জন পণ্ডিত। তাছাড়া ছিনি সতর্ক করে দেন, বেশী 

'লোক বা একটি জনতা যেন এই উপলক্ষে লাটভবনে ঢুকে না পড়ে (৪6 
10168560 00 5916 006250163 60 01610081000 01 7060016 £০৫0£ 

8000 076 00০ [10056) | এই পত্রের সঙ্গে প্রেরিত (61১01050:6 ) 

'বেটিংককে লিখিত পত্রথানি (পাওুলিপি সংখ্যা ১৮৮৯) যথে& গুরুত্বপূর্ণ 

হওয়ায় সেটির বক্তব্য ষপ্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হচ্ছে ; [11858 156 £00170 036 
810010860 09 ছ 1010) 5০001 [,010510)0 আ1]| 0616616 00 ০৮ 



06060895018 66 70110019105 820 100৭ ০8000100915 0১৫5 ৪০66৫ 

176 05181) 016 0015 15 10616]5 10 1670686 00 001751010 0086 

৮০০ 1085 স1000006 106518001) 01000015806 006 1২620180018 

12000110615060 8190 11) ৮1006 11061601 ] 2550006 01080 5০00 111 

82016 00৪ 00100 8£817050 21] 50109 0৫ 1101960100615 200 5256 

00156] 1)8110165$ 2180 5600 00 £161008 5805860--]11 500: 

10017601966 51001705655 01 0106 10985 1706 ৪110 ০১ ৩০ ০812 

18য 006 06000101106 60135106181101) 011 5০০] 16000) 1002 

5০: ০1:০৮1৮-1* এই চিঠি থেকে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে যা পূর্বে 
জানা ছিলনা: (১) রক্ষণশীল হিন্দুদের উত্তেজনায় ও প্রতিবাদে সরকার 

কিছু বিচলিত বোধ করেন। এমন কি এক জনতা লাটভবনে অভিযান করতে 

পারে এমন আশংকাঁও ছিল। এই মংকটে রামমোহনই ছিলেন বেটিংকের 

কর্তব্যাকর্তব্যের পরামর্শদাতা ; (২) রামমোহন বেট্টিংকের কাছে সরাধরি 

বলেছেন, আগেকার লাটসাহেবরা ছিলেন প্রধানত রাজনীতিবিদ; শাসনকার্ধের 

সবিধার জন্য তারা সতীদাহ উচ্ছেদের প্রশ্নে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলগ্ছন 
করেছেন) (৩) রাঁমমোহনের এই পত্র লেখার উদ্দেশ্ট বেটিংকৃকে প্রদত 

তার পূর্বপরামরশের পুনরাবৃত্তি কর! (01615 00 16088 ঢা 0010190) 

যেন বেটিংক্ সমস্ত বাঁধা অগ্রাহ করে মতীদাহ-নিবারক আইনটি চালু রাখেন 
এবং বক্ষণশীল দলের প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে কথা বলে তাদের তৎক্ষণাৎ বা 

পরে হবিধামত বিদায় করে দেন। অর্থাৎ, বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার মুখে বেটিংক্ 
ছ্িধাগ্রস্ত হয়ে রামমোহনের পরামর্শ চাইলে রামমোহনই একাধিকবার তাকে 

উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, তিনি যেন কিছুতেই তাঁর সংকল্প থেকে বিচাত 
না হন। পত্রস্থ 46281) ফ্রিয়াপদটির দ্বারাই তার শ্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। 

সরকারের কাছে তাদের আবোন প্রত্যাখ্যাত হলে রক্ষণশীল দল ধর্মসভা 

গঠন করে সতী-নিরোধ আইনের বিরুদ্ধে ইলণ্ডে গ্রিতি কাউনশিলে আবোন 

পাঠালেন। অন্যদিকে রামমোহনের মত কালাপাহাড়দের বিরুদ্ধে গ্রকান্ট 

অগ্রকাশ্তঠ সবরকম বাবস্থা নেবার উদ্চোগ হল। প্রকাশ্য ব্যবস্থা অবশ্য এদের 

সমাজচাত কর1) আর অপ্রকাশ্ঠ উদ্যম রামমোহনকে একেবারে পৃথিবী থেকে 
সরিয়ে দেওয়া। গুধঘাতকের ভয়ে এই সময় রামমোহনকে কত লতর্কভাবে 

৪৬ 



অবস্থান করতে হত তাঁর এক সমসাময়িক বিবরণ দিয়েছেন “7018 3011 
পত্রিক11৬ এমবের মধো অবিচল থেকে রামমোহন ও তীর বন্ধুবর্গ ১৬ 

জানুয়ারী ১৮৩৭ বেটিংকৃকে সতীদাহ নিবারণের জন্য প্রকাশ্য অভিনন্দন 

জানালেন। কিন্তু রামমোহন এখানেই থামেন নি। তার সতীদাহ-বিরোধী 

লংগ্রামের শেষ-পর্ব অনুিত হয়েছিল ইংলগ্ডে। এবং সেখানে ভারতীয়দের 
মধ্যে তিনি ছিলেন একক যোদ্ধা। প্রিভি কাউন্সিলে দেওয়া বিরোধী পক্ষের 

আবেদনের বিরুদ্ধে এক বিকৃতি (09976: 50007) প্রস্তুত করে তিনি 
ইংল্ডে নিয়ে যাঁন )৭* এবং পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গে মাকুইস অব্ লান্দ ডাউনের 

মাধামে হাউন অব. লর্ডসে সেটি দাখিল করেন।** তার পাশাপাশি ইংলগের 
জনমতকে প্রভাবিত করবার উদ্গেস্টে তিনি ১৮৩১এ সেখানে প্রকাশ করলেন 

লতীদাহ বিষয়ক তার সর্বশেষ পুস্তক 90706 13608110517 10108007 

০0৫01) 65011101019 089560 0 0196 (00৮61010610 01 86788] 11) 

1829, 8190118101178 005 00150006 0৫ 760)916 98011606511) [11018 1৫৯ 

তার পর প্রিভি কাউনসিলে সতী-প্রপ্রের তিন দিন শুনানীর সময়েও (২৫ জুন, 

২জুলাই ও ৯ জুলাই, ১৮৩২) দেখা যায় জাগ্রত প্রহরীর মত রামমোহন 
প্রতিদিন উপস্থিত।*ৎ এই রায় বেরবার পর তিনি ম্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। 

এ বিষয়ে ১৪ জুলাই ১৮৩২ লগ্ন থেকে জন পয়েগ্ডারকে লিখিত এক পত্রে 
তিনি বলেন, 0085 8006 005 511)0616 (081)15,.,10] 0০ 1)গ2াতে 

001781510019601) 01) 036 01060600017 801060 0৮ 006 101৬5 

008101] 00 006 1610816 ০0100000101 ০0 [17018,1101)6160গ 006৬ 

02521610060 00০ 00101] 1000 00]: 01821800685 ৪ 0201১16. 

45 ০ 081) 06180 1010£61 601] 01 1610816 00010616, ০00৬ 

0656156 6৮৫ 10001060060, €60010121 8100 50110100917 1*১ এই 

দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস পর্দে পদে অনুধাবন করলে পরিষ্কার বোঝা যায় 
জতীদাহের মত ছুরপণেয় জাতীয় কলঙ্ক উচ্ছ্দে-কল্পে (সে সংস্কার জাতীয় 

চরিত্রে যতই বদ্ধমূল হোক ) নিজন্ব এত্হিগত বিচারপ্রণালীর পরিবর্তে নৈতিক 
মূল্াবোধের সাক্ষাৎ প্রেরণাকে উচ্চতর স্থান দিতে রামমোহন দ্বিধা করেননি 
এবং এজন্য সর্বিধ ত্যাগম্বীকারেও তিনি প্রস্তুত থেকেছেন। 

এই প্রসঙ্গ আমাদের হ্ছভাবত নিয়ে আমে রামমোহনের ধর্ম ও নীতি 
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ক্রাস্ত মনোভাবের আলোঁচনায়। পূর্বে বলা হয়েছে, বামমোছন-মানসের 

সবল গ্রেরণ! ছিল আধ্যাত্মিক এবং তার গভীর ধর্মগ্রতায়ের বৈশিষ্টা, ধর্মের 

শাশ্বত সতাগুলির সঙ্গে সঙ্গে তার সামাজিক রূপ সম্পর্কেও চেতনা । ধর্ম ও 

সমাজের অবিচ্ছেদ্য যোগকে পূর্ণ স্বীপ্লতি দিয়েছিলেন বলেই তার ধর্মসংস্কার 
ও সমাঁজসংস্কার এক সুত্রে বাধা, এই ছুই ক্ষেত্রের মধো কোনও হুক ভেদবেখ! 

নির্দেশ কর] যাঁয় না। দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই স্বাভাবিক ও অনিবার্ধ পরিণতি । 
তীর চিন্তা ও জীবনের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করে দেখলে এই সমাজচিস্তার অপর 

এক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। তিনি হিন্দুসমাজ্জে উচ্চ বর্ণে জন্মেছিলেন, স্কৃতরাঁং 

স্বভাঁবত তার সংস্কারকর্মের ক্ষেত্র ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুমম়াজ, কিন্ত এ বিষয়ে 

তার চিন্তার পরিধি অনেক বেশী বাপক; তা বর্ণ, দেশ, জাতি সব কিছুর গণী 

অতিক্রম করে সর্বমানবের জন্ সামাজিক স্থবিচার ও লামগ্রিক ভাবে মানব- 

কল্যাণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল। এই বিশ্বজনীনতার প্রেক্ষাপটে 

রামমোহনের ধর্ম ও নীতি চিন্তাকে স্থাপন করলে সেগুলির ভাঁৎপর্য বোঝা সহজ 

হয়। 

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা প্রনঙ্গে রাঁমমোহনের ধর্মমত 

গঠনে কি কি প্রভাব তীর জীবনের কোন্ কোন্ পর্বে কার্যকরী হয়েছিল তার 

কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করতে গেলে বল্পতে হয় 

জন্ম ও পারিবারিক স্ৃত্রে লন তার প্রথাগত ধণীয় সংস্কার নানা শান্ত চর্চা ও 
বিচারের ফলে ক্রমশ ভিত্তিচাত হয়; ইসপামীয় শিক্ষার ফলে একশ্বরবাদে 
তীর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়, ইসলামীয় ও ইউরোপীয় যুক্তিবাদী চিন্তাধারার 
প্রভাবে তিনি এই পর্বে গ্রত্যাদেশবিরোধী যুক্তিমূলক একেশ্বরবাদ বা [)6130কে 

জীবনার্শনরূপে গ্রহণ করেন; যদিও এই যুক্তিবাদের ভূমি তিনি উত্তর জীবনে 
কখনই সম্পূর্ণ আগ করেন নি, তবু হিন্দু শাস্ত্র, বিশেষত বেদীস্থদর্শন, গভীর 
ভাবে অনুশীলন করবার পর তার গরতায় জন্মায়, বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ আধাত্িক 

জীবন গঠন করবার পক্ষে যথেষ্ট নয় $৬২ তাঁর প্রথম জীবনের ধর্মীয় মতের 
প্রার্ধ এই বোধোদয়ের ফলে কিছু প্রশমিত হল এবং তার বাক্িগত ধর্মজীবন 

এখন একটি স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করল; এই পর্বে ধর্মবিশ্বাসেয 

তিনটি উপাদান তিনি স্বীকার কবেছেন, যুক্তি (68807), শান (8০01206) 
এবং সহজ জ্ঞান (০0207901) 8808৫) ) যুক্তির শ্থান এখানেও সর্বাগ্রে, কিন্ত 
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পূর্বের স্ঠায় শান উপেক্ষিত নয়। তাঁর এই পরিণত মতানুমারে সর্বদেশের ও 

লর্বকালের রষ্টা ও খধিগণের আধাত্মিক অভিজ্ঞতার যে সঞ্চয় শাস্ত্রের আধারে 

রক্ষিত, সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংকটে তা অবশ্থই 

পথপ্রার্শক। 

আমর! দেখেছি অসবৈতবাঁদী হওয়া সত্বেও রামমোহনের কাছে ই্জিয়গ্রাহ 

জগৎ উপেক্ষা বা অনাদরের বন্ব ছিল না। আধুনিক অর্থে ধমের সঙ্গে সমাজের 
অল্গাঙ্গী যোগ তিনি স্বীকার করেছিলেন বলেই তীর দৃষ্টিতে সমগ্র সমাঁজদেহ 
ছিল এক অর্থে আধ্যাত্মিক চেতনার পরিধির অস্তর্গত। তাই রামমোহনের 

অধ্যাত্ব-দর্শন ছিল মানবকলাণ বা মমাজকল্যাণের আদর্শে উদ্ধদ্ধ। এবং এই 

কারণেই তার তব্চিন্তায় নীতিবোধের প্রশ্নটি এত গুরুত্তপূর্ণ। তীর ধর্মসাধনা যদি 

কেবলমাত্র বাক্তিগত হত তা হলে তার নৈতিক চিন্তার পক্ষে আমাদের দেশের 

অপরাপর সাঁধকগণের মত প্রধানত কায়মনোবাকো শুচিতা ও পবিত্রতা 

রক্ষা করবার অধিক অগ্রসর হবার প্রয়োজন ছিল না। সমগ্র সমাজের 

যঙ্গলকে তীর ধর্মচিন্তার অঙ্গরপে দেখেছিলেন বলেই নৈতিক মুলাবোধের 

প্রশ্ন নিয়ে তাকে এত বিচার করতে হয়েছিল. কেন না এ নীতি তো! মাত্র 

বাক্তিনীতি নয় তাঁর সঙ্গে সামাজিক প্রশ্নও জড়িত। রাঁমমোহনের নীতিচিস্তা 

এই অর্থে তার সমাজচিস্তার অঙ্গ। 

হিন্দু মুসলমান, ইহুদী ও খ্রীষ্টান ( এবং সম্ভবত অল্লপরিমাণে বৌদ্ধ ও জৈন )' 

ধর্মসমূহের আলোটচনাপ্রসঙ্গে রামমোহন এগুলির প্রত্যেকটির নৈতিক দৃষ্টি 

ভঙ্গী বিচারের স্থযোৌগ নিশ্চয় পেয়েছিলেন । সমকালীন পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী 

চিন্তার তিনটি বিশিষ্ট ধারার সঙ্গে তাঁর চিত্তের গভীর যোগের বিষয়টিও এই 

নু শ্ররদীয়। সংক্ষেপে বিচার করে দেখা যেতে পারে তীর নিজেম্ছ নীতিচিন্তার 

অভিবাক্তিতে এই প্রভাবগুলির কোন্টি কতদূর কার্যকরী হয়েছিল। ধর্মীয় 

নীতিশান্ট্রের মধ্যে রামমোহন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন হিনু ও খ্রীষ্টান 

ধর্মের নৈতিক দৃষ্টিতঙ্গীর দ্বারা) এবং চূড়ান্ত বিচারে খরষ্টের নীতিউপদেশকেই 

ঘে তিনি বাটি ও সমষ্টি জীবনের বিশ্ুদ্ধি রক্ষার পক্ষে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন এ কথা 

ুবিদিত। শিষা চন্দ্রশেখর দেবের সঙ্গে কথোপকখন কালে তিনি উজ ছুই 

ধর্মের এক সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক বিচার করেছেন : [6 16118101) 001151808০1 

016 11695108806 5০117000516086 8100 0৫170010560 10010102058 01 
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9০9৫ ৪770 1018 200190065 2100 ৪ 880600 0৫6 00018110 170108 ৪ 

800020177206 01306, [ 0610811)]5 01666 006 6088, 98 006 

000181 7760605 ০ 08505 816 90170611011) 10050 62080101027, 

[176 6০৪৪ ০0736917) 0102 82006 1698018 0 1001:8110 00611) ৪ 

৪০৪06601000 1৯৩ কিন্তু মূলত উতৎকর্ধে সমান হলেও খ্রষ্টনীতি তার কাছে 
তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছিল এই কারণে যে, হিন্দুধর্ম নীতিতত্ব বা! '& 89960 
22019115"র স্থান অধ্যাত্মবিদ্যার তুলনায় অপ্রধান (90৮০:013906)। এই 
তুলনামূলক বিচারে ছুই ধর্মের বিশিষ্ট গ্রকুতি সম্পর্কে রামমোহন যথার্থ অন্ত'টির 
পরিচয় দিয়েছেন। উত্তরকাজের হিন্দুতত্বচিন্তায় শীতিধর্ম যদিও উপেক্ষিত নয় 

--তবু এর স্বতন্ত্র মূলা সর্বদা যথোচিত শ্বী£তি লাভ করেনি। বাক্তিগত ভূমিতে 
উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনলাভের উপায় রূপে নৈতিক বিশুদ্ধিকে প্রধানত অপরিহার্য 
মনে কর! হয়েছে। তদুপরি ব্যক্তিগত অধ্যাত্মপাধনার প্রয়োজনে ীমিত এই 

নীতিবোধ বর্ণাশ্রম বিধানের ছারা খণ্ডিত। প্রথম তিন বর্ণের জীবনচর্যায় যে 

উচ্চ নৈতিক আদর্শ শান্ত্রোপদি, শূদ্ররা তার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। মন্থ 
্প্টই বলেছেন, শুদ্রের কোনও ধর্মমংস্কার নেই, পাপপুণ্য নেই, বিধিনিষেধও 
নেই; অর্থাৎ শৃদ্রের জীবন নীতিবিবজিত, এক হিদাবে তা পঞ্জর সমান। 

মন্থ প্রভৃতি ধর্মশান্্কারর1 উচ্চ তিন বর্ণের জন্য তবু ব্যক্তিগত পধায়ে নৈতিক 

পুরুষার্থ অনুশীলনের ব্যবস্থা রেখেছিলেন, কিন্তু পরবর্তাঁ ম্থতিকার ও 

ব্যবহারবিদ্দের হাতে সেগুলি হয়ে দাড়াল যাস্ত্রিক, হদয়হীন ও বহস্থলে 
অমানুধিক ধর্মীচারের অঙ্গীভূত। জীমূতবাহনের (দ্বাদশ শতাব্ী) মত 
স্থপ্রমিদ্ধ স্থতিকার এমন কথা বলতেও খ্িধা ব1 লজ্জা করলেন ন যে, ব্রাহ্মণের 

পক্ষে শূদ্র কন্ত| বিবাহ এক গুরুতর পাতক তদ্বারা৷ তিনি জাত্চািত হবেন) 
কিন্ত কোনও অবিবাহিত শুদ্রা রমণীর সঙ্কে বাভিচার তেমন কিছু অপরাধ 

নয়, সামান্ত প্রায়শ্চিত্ত করলেই সেখানে তীর অব্যাহতি।** হিন্দু নীতিবাদের 

এই এঁতিহাসিক পরিণতি লক্ষ্য করেই রামমোহনকে বলতে হয়েছিল £ 0190- 
508175 011061508190 057 0115 20001) ০01 78021 77271, 90616 

8৪ [15008 056 006 তো 10 00০1: 00501085 01015 00 081)00 

161151005 101065 810 06:61001165 01650010680 05 1710)00 19৬815618 

1010) 816 060 10:600150119016 10) 006 ০0011001915 19061%6৫ 
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খ0851008 0৫ 10015] প্00- 1৯৯ সতরাং হিনুধর্মের মূল নৈতিক আদর্শ 

সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করলেও, এর বিশিষ্ট প্রকৃতি ও এঁতিহাসিক পরিণতি 

লক্ষ্য করে, সামগ্রিক পমাজকল্যাণের উপায়ন্থবপ একে অবলঘ্ন কর! 

রামমোহন সম্ভবপর মনে করেন নি। অথচ সামাজিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের 

জন্য তার এমন একটি নৈতিক মানের প্রয়োজন ছিল যার উৎম হবে মানবচিত্তের 

আধাত্মিকতা। এইখানেই শ্রীষ্টের উপদেশ তাঁকে গতীর প্রেরণা দিয়েছে। 
খষ্টের সাধনায় ঈশ্বরগ্রেমের সার্ক উপলব্ধি মানবপ্রেমের মধ্য দিয়ে : “008 
50811 10956 006 1,010 0৮ 000 10) ৪]1 0) 10697 8150 ৪]] 0) 

101130, 10101515006 8550 800 006 61686 001201081)010 61), 4১10 

006 5600170 15 111:2 01100 10100002081 10৬6 0105 18616199001 

85 112556161৮1 এই মানবপ্রেম বিশেষ ভাবে পরিদ্ুট খ্রীষ্টের আরও একটি 
বাণীতে £ তোমার নিজের প্রতি অন্থের যে আচরণ তোমার অভিপ্রেত অপরের 

প্রতি তুমিও সেই আঢরণ কর।৬” ্রীষ্টের এই মুল উপদেশগুলিই তাই 
রামমোহন তার নীতিদর্শনের ভিত্তিম্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। শ্্রীষটধর্মের তব- 
ভাগের প্রতি তার কোনও আকর্ষণ ছিল না। "[1)6 77606005 ০0 18545-এর 

ভূমিকায় এ বিষয়ে তার মনোভাব ম্প্ঈট ভাবেই প্রকাশিত £ ৮-*81500015 0৫ 

€1)6 63156100206 2 81196106  91191117061701776 00৬21 00৫ 

4৯000012170 70165656101 01015 1)910001)10015 85 50610, 1190 1388 

0168101560 8170 150 126010065 5101) 21) 1108015 01 ০6165081 

8100 66016500181 0016005, ৪170 ৪ 006 65000986101) 01006 18 10100 

56801)65 0080 10081) 80010 00 00100 000675 85 116 581)0010 আ151 

£০ 0৫ 00776 19, 160০0170116 05 60 1)010081) 18016 ৪150 (6100 08 

£0 16106 ০001 63150617065 8£16522016 00 001561565 2110 101:0218016 

£0 006 1650 0£ 12081015100. 1৬৯ ব্রষ্ষোপাসকের লোকবাবহারসংক্রাস্ত 

আলোচনায় এই খ্রীষ্টনীতি পুনকুল্পেখ করেছেন-রামমোহন ব্রাহ্মমমাজের 
প্রতিষ্ঠাবংসরে ( ১৮২৮): পরস্পর সাধুবাবহারে কালহরণের নিয়ম এই যে 

অপরে আমাদের সহিত যেব্ধপ ব্যবহার করিলে আমাদের তুষ্টির কারণ হয় 
সেইরূপ ব্যবহার আমরা অপরের সহিত করিব আর অন্ে যেরূপ বাবহার 
করিলে আমাদের অতুঠি হয় সেরূপ বাবহার আমর! অন্তের সহিত করিব ন1।”* 
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মানবগ্রীতির ধারণাটিকে তিনি ঘে তাঁর বেদান্তভাষোরও ( ১৮১৫) অঙ্গীভূত 
করেছিলেন তৃতীয় অধায়ে দৃষ্টান্ত সহকারে দে আলোচনা করা হয়েছে" 

তৎপামগিক পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী চিন্তার ভ্রিধারা প্রশ্থত বিশিষ্ট শীতিবিজ্ঞানের 

ক্ত্রগুলি রামমোহনকে কতদূর প্রভাবিত করেছিল সে প্ররশ্নটিও বর্তমান 
প্রসঙ্গে সংক্ষেপে উত্থাপন করা৷ যেতে পারে। এই তিনটি ধারা যথাক্রমে 

হল: (১) অষ্টাদশ শতাবীর জ্ঞানদীপ্ক যুগের (8৩ ০৫ 5:0118067700610) 

প্রতিনিধিস্বানীয় চিন্তানায়কগণের নীতিবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গী) (২) বেস্থাম, জেম্স 
মিল প্রমুখ উপযোগবাদী (9011080192) দীর্শনিকগণের বিশি্ নীতিবিজ্ঞান £ 

(৩) রবার্ট ওয়েন প্রবর্তিত নব্য সমাজতস্ত্রের নীতিবাদ। এই তিন 

চিন্তাধারার সঙ্গে রামমোহন যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন প্রথম অধ্যায়ে 

আলোচনাপ্রলঙ্নে তার উল্লেখ করা হয়েছে।* রুশোকে বাদ দিলে 

জ্ঞানবিভাপিত যুগের দার্শনিকগণের নীতিচিস্তার সামান্তলক্ষণ সম্ভবত হচ্ছে 

এই যে, তা স্বাভাবিক ইন্দ্িয়জ অভিজ্ঞতাতিত্তিক জ্ঞানের (670101091 
7)01856 ) উপর গ্রতিষ্িত। আধুনিক কালে এই 61011081 দর্শনের 

অষ্টা সম্ভবত সধদাশ শতাবীর ইংরেজ দার্শনিক জন লক্।"৩ তার পাশাপাশি 

সমকালীন স্থপ্রদিদ্ধ ইংরেজ গণিতবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী নিউটন আবিষ্কার 
করেন, মমগ্র বিশ্বগ্রন্ততি পারম্পরিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ভিত্তিতে গঠিত 
কয়েকটি আমোঘ নিয়মের স্থত্রে বাধা। নিউটনের প্রভাবে ও লকের প্রেষত্বে 

নীতিচিন্তার ক্ষেত্রেও এই নিয়মের রাজত্ব কল্পিত হয় এবং ক্রমশ গণিতের মতই 

নীতিশান্্ও একটি নিশ্চিত বিজ্ঞান (88০: 9০16০6) রূপে গণ্য হতে আবস্ভ 

করে। মনন্তত্বের ক্ষেত্রে নিউটনীয় পদীর্থবিজ্ঞানের হুত্রগুলিকে প্রক্নোগ 

করে ডেভিড. হার্টলে (১৭০৫-৫৭ ) গড়ে তুললেন তার ভাবসংযোগবাদ 
(0৪০15 0 85500180101] 01 10685) এর মিদ্ধান্ত হল মাছুষের 

ইন্দিযবৃত্তিগুলি বিশ্বপ্রার্কতিক নিয়মপ্রহ্ত, শিয়মান্গগত এবংপরস্পরনির্ভর ; হুতরাং 

মানুষের প্রবৃত্তি, ম্থৃতি, বিবেক প্রভৃতি অস্তনিহিত সংস্কারগুলিও তাই। এই 
মতবাদ প্রমাণ করতে চাইল, নীতিবোধ বা নৈতিকতা বস্তুটি অলৌকিক বা 
ঈশ্বরগ্রেরিত কিছু নয়,এমন কি মানবসত্তার কোনও মৌলিক উপাদানও নয় ) 
এহল বাহ্ গ্রক্কৃতি ও পরিবেশনির্ভর এক চরিজ্রধর্ম। এই নব্য নীতিবাণের 

দৃষ্টিতে শীতিশান্ আর ধর্ম বা অধ্যাত্ববিজ্ঞানের অঙ্গ রইলন1) অধিকস্ত 
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নৈতিক মঙ্গল-অমঙ্গলের ধারণাতেও এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তণ এল। স্থখবা 
আরামকে মঙ্গল ও সথখাভাবকে অমঙ্গলের সঙ্গে সমার্থক মনে করবার গ্রবণতা 

দেখা দিল। এই দৃিভঙ্গীর উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন লক্ষা করা যায় বেস্থাম, 
জেম্দ মিল প্রমুখ উপযোগবাদী (%1101792) চিন্তানায়কগণের মধো। 
নগ্দাশ-অষ্টদশ শতাবীর নব্য নীতিবাদ ও নব্য মনোবিজ্ঞানের দ্বার! প্রভাবিত 

এই দার্শনিকদের দৃষ্টিতে মানুষের নীতিজ্ঞান ম্বতঃসিদ্ধ নয়, নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার 
সাহায্যে অহ্মিত। জন স্টম্ার্ট মিল প্রদত্ত উপযোগবাদের সংক্ষিপ্ত সংজা 
নিম্নরূপ £4[006 ০:66. আ1)101) 8০০63 83 01) 10018081101) 04 000:8]3, 

9৫1৮ 0: 006 016580556 178011)655 01110017012) 10105 008 

8০610153 2:26 11600 11) 00001001085 0065 600 00 0:010)066 

18101310658, 10076 ৪5 006০ 0200 00 0:00006 006 165 60136 

0৫ 19800116585. 79 10800170658 15 11070210060 01685016; ০5 

01)901011)655, 70210. 8100. 006 [01158 001) 0: 0162501:61”+8 বেস্থাম- 

জেম্স মিল ব্যাখ্যাত এই মতবাদ মানবমনম্তত্ব সম্পকিত কয়েকটি কাল্পনিক 

ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত: (১) সর্বমানবের একমাত্র কামা স্থখ বা আরাম) 

মাুয স্বভাবত স্বার্থপর ; (২) বিভিন্ন প্রকার স্থথ বা আরামের মধ্যে কোনও 

মৌলিক গ্রণগত পার্থক্য নেই; কাব্যরসাম্বাদনের ও ফুটবল খেলার তৃপ্তি 
মূলত একজাতীয় উপভোগ; (৩) যে হেতু সব স্থখ বা আরামই একজাতীয়, 
মে হেতু হিসাব করে স্থথ বা আবামের যোগফল নির্ণয় করা চলে। এই পদ্ধতি 

অন্ুমারে স্থখের (বা আরামের ) পরিমাণ নির্ণয়ের দ্বারা সর্বাধিক সংখাক 

মানুষের সর্বাধিক স্থখসাধনই হল নীতিশাপ্ডের আদর্শ । ইংলণে সমাজতন্ত্ববাদের 

অন্যতম প্রবর্তক রবার্ট ওয়েনের সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিও উল্লেখযোগা ভাবে 
অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানবিভাঁপিত উদারনৈতিক (1106161) চিন্তা ঘার! গ্রভাবিত। 

এই দিক দিয়ে এক হিসাবে তাঁকে হেলভেসিয়াস্, গড়ুইন, বেস্থাম ও জেমস 
মিল্-এর লগোত্র বলা যায়, যদিও সমাজ-পরিবর্তন সংক্রান্ত চিন্তায় পূর্বোক্তদের 
সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য ছিল।** কিশোর বয়ম থেকেই তিনি ধর্মে ও 
আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাদ হারান এবং ক্রমশ এই দিদ্ধান্তে আপেন, মানুষের চরিত্র 
সম্পূর্ণ তার প্রান্তিক ও সামাজিক পরিবেশ দ্বারাই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। 
নৈতিক মূল্যবোধ মানবদত্বার কোনও ঈশ্বর-হু্ মৌলিক নিত্য উপাদান নয়; 
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এবং আপন কতকর্মের জন্য মানুষের কোনও ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করবারও 

' কিছু নেই। 
আলোচন! প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, জীবনের বিভিন্ন পর্বে রামমোহন 

পাশ্চাতা সথদশ-অষ্টাদশ শতকীয় যুজিবাদী চিন্তার উল্লিখিত তিনটি শ্রোতেই 
অবগাহন করেছিলেন।** তার প্রথম জীবনের ইসলামীয় স্ত্রে আহরিত 

যুক্তিমার্গে গভীর বিশ্বাম উক্ত পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে বহুগুণে দৃঢ়, সমৃদ্ধ ও 

হুমার্জিত হয়েছিল, প্রদঙ্গাস্তরে দে কথাও উল্লিখিত হয়েছে।** যুক্তিবাদের 
মমর্থন ছাড়া রামমোহন সাধারণভাবে ইউরোপী্ন চিন্তার পূর্ববর্ণিত ত্রিধার! 
থেকে নিজ চিন্তা ও দৃষ্টিভনদীর যে বৈশিষ্ট্যটি অর্জন করেন এক কথায় তার 

সংজ্ঞা দেওয়া চলে সমাজ-জিজ্ঞান! | এই সমাজ-সমীক্ষণের ঝৌকটি আমাদের 

দেশে নৃতন। রেণেশাসোত্তর পাশ্চাতা চিন্তা থেকেই এটি আমাদের উনবিংশ 
শতাবীর ভাবধারাঁয় সঞ্চারিত হয়েছিল। সধ্চদশ-উনবিংশ শতকীয় আলোচা 

নবা ইউরোপীয় নীতিদর্শনের প্রেরণা এসেছিল নিউটন প্রবতিত নূতন 

জড়বিজ্ঞানের সুত্র ও প্রধানত লক ব্যাখ্যাত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক 

নৃতন দার্শনিক প্রত্যয় ( €001010190 ) থেকে । তাই এর বিভিন্ন ধারার 

মধো সিদ্ধান্তগত যতই পার্থকা থাকুক, সাধারণ ভাবে এর দুটি বহিমূী। 
ব্ষ্টিপ্যায়ে এর আধার মানুষের ইহজীবন, সমষ্টিপর্ধায়ে মানবসমাজ। এই 
দৃষ্টতে মানুষের ভালমনজ্ঞান ও তৎসম্মত আচরণের উত্তব ও নিয়ন্ত্রণ নির্ভর 
করে প্রধানত তার বাহ পরিবেশের উপর। রামমোহন যে নীতিচিস্তাকে 

তারতীয়হুলত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বাক্তিগত পরধায়ে আবদ্ধ না রেখে সমাজসংস্কার ও 
মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে সম্প্রলারিত করেছিলেন তাঁর মধো র্ পাশ্চাঁতা 

গ্রভাবের কার্ধকারিত্ব অবশ্য লক্ষণীয় । 

কিন্তু মমকালীন পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবে রামমোহনের নীতিদর্শনে মমাঁজ- 

কল্যাণের প্রশ্নটি এত বড় হয়ে দেখা দিলেও এক্ষেত্রে ইন্দরিয়জ অভিজ্ঞতাঁবাদী 

(801011019)দের সঙ্গে তার একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। নীতিবোধকে তিনি 
শুধু যে মানবসত্তার একটি মৃল উপাদান গণ্য করতেন তা নয়, তার দৃষ্টিতে 
মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ ছিপ তার আধ্যাত্মিক চৈতন্যেরই গ্রকাশ। এইখানে 

তিনি ছিলেন উপনিষদ্ ও গ্রী্টোপদেশ দ্বার] বিশেষ প্রভাবিত। আত্মটৈতন্তের 

একতত্বার্শা পুরুষের মন সর্বপ্রাণীর গ্রতি গ্রীতিতে অন্থ্রক্জিত-_উপনিষদের এই 
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শিক্ষা এবং ঈশ্বরপ্রেষের সার্থকতম গ্রকাঁশ মানবগ্রেমের মধ্য দিয়ে গ্রীষ্টের এই 
উপদেশ মূলত তার নৈতিক দৃষ্টি গঠন করেছিল। স্থতরাং তাঁর কাছে 

নীতিবোধ অধ্যাতুচেতনারই অঙ্গ, মৌলিক এবং বিশ্লেষণাতীত। কর্মবাদ বা 
পাপপুণোর প্রচলিত ধারায় বিশ্বা তিনি কোথাও স্পষ্টভাবে জাপন করেন নি। 

খষটধ্মাহমোদিত মৌলিক পাপতত্বকে যে তিনি অযৌক্তিক মনে করতেন 
তারও নিদর্শন আছে।** কিন্তু কর্মের যে আত্মতৃপ্ি বা সামাজিক কল্যাণ- 

সাধন ছাড়াও একটি গভীরতর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে--এমন চিন্তাও তার 
রচনার কোথাও কোথাও আভাদিত ; যেমন, “এক্জপ স্ত্রীবধেতে একদেশীয় 

লোকের কি কথা? যদি তাবৎ দেশের লোক একা হইয়া! করে, তথাপি 

বধকর্তারা পাতকী হইবেক, অনেকে এক্য হইয়া! বধ করিয়াছি, এই কথার 

ছলে ঈশ্বরের শামন হইতে নিষ্কৃতি হইতে পারে না." 1”* অপিচ,“একপ বাকা- 

কৌশল করিয়া কতিপয় মন্ুঘ্য ধাহারা স্ত্রীধে অতান্ত উৎস্থক হইয়াছেন, 
তাহাদের মনোরঞ্জন করিলেন, কিন্তু বাঁক্গ্রবন্ধবলে ঈশ্বররের বিচাবে কি ত্রাণ 

হইতে পারে ?”* এই প্রনঙ্গে “বেদাস্তার'-এর ইংরেজি ব্মন্বাদের ভূমিকা 
থেকে পৃর্বোদ্বত মেই অংশও পুনঃশ্বরণীয় যেখানে এই বিশ্বাম প্রতিফলিত, 
জীবনের সকল কর্ম ঈশ্বরে নিবেদিত হয়েই চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করে এবং 
পরিণাষে পরম প্রার্ধিও আদে এশ স্ত্রে।*১ স্থৃতরাং এ সিদ্ধান্ত করতেই হয়, 
রাঁমমোহনের নীতিবোধের উৎস তার অধাত্ববাদ। খ্রীষ্টোপদেশ ও সমকালীন 

পাশ্চাতা ধর্মনিরপেক্ষ নীতিচিস্তা একে যথাক্রমে মানবমূখী ও মমাজমুখী করেছে, 

কিন্ত তার দ্বারা এর আধ্যাত্মিক চরিজ্র ঢাকা পড়ে নি; কৃতকর্মের চরম 

জবাবদিহির বেলা তিনি ঈশ্বরেরই ভরমা করেছেন, মাষের নয়। একটি 

তুলনা! স্বভাবত মনে আসে। অধ্যাত্বতত্ব যে অর্থে যতদুর রামমোহনের অন্থিষট 

বিদ্ভাসাগবের তানয়। শেষোক্ত মনীষী ছিলেন প্রেখব বাস্তববুদ্ধি ও অমিত 
পৌকুষের অধিকারী, মানবপ্রেমী কর্মী পুরুষ। ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা! নিয়ে 
জীবনে তিনি বিশেষ মাথ! ঘামান নি, কাউকে ধর্মোপদেশও দ্দিতেন না। কিস্ত 

্বীয় কর্মের চূড়ান্ত নৈতিক দায়িতববিচার প্রসঙ্গে তিনি এক স্থানে রামমোহনের 

সঙ্গে প্রায় ক মিলিয়েছেন। কয়েকজন কল্যাণকর্মী বন্ধুর সহায়তায় বিদ্যাসাগর 

স্থাপন করেছিলেন হিন্কু পারিবারিক বৃত্তিভাগ্তার (£1000 88015 

40000 ম৩০৭)। কিছুকাল পরে এর পরিচালনা সম্পর্কে মতভেদ হওয়ায় 
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তিনি এর সংশ্রব তাগ করেন। এই উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬ তিনি 

উজ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গকে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে বলেছেন ; “এই 
ফণ্ডের সহিত আর সংশ্রব থাকিলে ভবিষ্যতে আমাকে ছুর্ণামের ভাগী হইতে 

হইবে এবং ঈশ্বরের কাছেও জবাবদিহি করিতে হইবে। এই ভয়ে অত্যন্ত 
অনিচ্ছালত্বেও এবং অত্যন্ত ছুঃখের সহিত এই ফণ্ডের সহিত সম্পর্ক ভাগ; 

করিতেছি।”২ অবশ্ত এখানে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের নীতিবোধের 

আপাত সাদৃশ্য ত্বেও একটি পার্থক্য দ্মরণীয়। বিষ্ভাসাগরের অন্তরে যদি 
প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাম থেকে থাকে তাহলে মানতে হবে, তাঁর দৃঢ় ও মৌল 
নীতিবোধের মধোই একমাত্র তিনি এর স্থির ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। 
অপর পক্ষে রামমোহনের নীতিবোধ ছিল তাঁর মৌল ব্রহ্মবাদ থেকে উৎ- 

সারিত। 

দেখ যাচ্ছে, আধুনিক পাশ্চাত নীতির্শনের ক্ষেত্রে স্বীকৃত 11500100715 

ও 8001179; এই দুটি দৃিভঙ্গীর মধো রামমোহনকে সাধারণভাবে 
গ্রথমোক্তদের মগোত্র মনে করবার পক্ষেই যুক্তি প্রবল যদিও দ্বিতীয় ধারাটিও, 

তীর নৈতিক দৃষ্টি গঠনে উল্লেখঘোগা সহায়তা করেছিল। নীতিবোধ এবং 
ভালমন্দ ধারণ] মানুষের একটি মৌলিক বৃত্তি যা শ্বতঃপ্রমাণ এ বিষয়ে তিনি 
দৃঢগ্রত্যয়ী এবং এখানে 10091010715 দৃষ্টিভঙ্গীর শঙ্কে তার মুখ্য সাদৃশ্য । 

কিন্ত পাশ্চাতা 10001002019র] নীতিবোধের ভিত্তিকে সর্বা! মানুষের 

অধ্যাত্মচৈতন্যোর সঙ্গে যুক্ত করেন নি। রামমোহনের নীতিবোধের দৃঢ় ভিত্তি 
ছিল তাঁর অধ্যাত্মপ্রত্যয়। এখানে ওপনিষদ ও খ্রীষ্টীয় আত্মবাদ ছাড়া পাশ্চাত্য 
10001007019দের মধ্যে বিশপ বাটলার প্রভৃতির মত বিশেষ করে ধীবা 

্রী্ীয় নীতিবাদের দ্বারা প্রভাবিত তাদেরই সঙ্গে তার চিত্তের আতীয়ত! 
সমধিক। বেস্বাম ও জেমস মিলের সঙ্গে গভীর অস্তরঙ্গতা সত্বেও এক্ষেত্রে 

তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা রামমোহনের পক্ষে স্ভব হয়নি। রবাট ওয়েনের 
ক্ষেত্রেও তাই। কেন নাঁবেস্থাম, মিল, বা ওয়েন কেউই শ্রীষ্টধর্ষে বা ততগ্রহ্থত 

খ্ী্ীয় নীতিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। বেস্থাম স্থখ (880010658) ও আরাম 
(168508)-কে অমার্থক মনে করতেন) তাঁর ধারণ! ছিল প্রত্যেক মান্্যই 
স্বার্থপর এবং ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ আরাম (্নন্থখ ) গ্রতিটি ব্যক্তির বাঞ্ছিত ও 
অধিষ্ট; কিন্তু প্রতি ব্যক্তির স্থখেচ্ছা চরিতার্থ করবার গ্রয়াসকালে পরস্পরের 
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্ার্থসংঘাত অবশ্তই ঘটতে পারে) সুতরাং সর্বোচ্চসংখাক মানুষের সর্বোচ্চ 
সখ বা আরামই কামা, এতে যদি অল্লসংখাক মানুষের দ্বখ বা আরাম বিসর্জন 

'দিতে হয় তাহলে তাও বাঞ্নীয়। এই যুক্তিতে ধরে নেওয়া হচ্ছে সখ বা 

'আরাম বস্তুটি পরিমেয়, অন্য পাঁচটি জড় বস্ধর মত গাণিতিক পদ্ধতিতে হিসাব 
করে এর কমবেশী নির্ণয় কর! চলে। রামমোহনের মত নীতিবোধকে ধারা 

আধ্যাত্মিক চেতনার এক মৌলিক বিকাশ বলে স্বীকার করেন তাদের কাছে 
এএ মতবাদ নানা কারণেই গ্রহণীয় হতে পারে না। প্রথমত স্থখকে আরামের 
সঙ্গে এক করে দেখা তাঁদের পক্ষে সপ্তব নয়। তাদের দুটিতে শ্রেয় এবং 

প্রেয় ছুটি সপ্পূর্ণ স্বতন্ত্র পুরুতার্থ। ব্যক্তিগত স্থখ বা আরাম চরিতার্থ করা 
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্ত, এ সিদ্ধান্ত তারা কিছুতেই মানবেন না। যাস্ত্রিক 

ভাবে বনু ব্যক্তির আরাম বা স্থখকে একত্র করে সখের সর্বোচ্চ যোগফল বার 
করা যায় এ কথাও তাদের কাছে অশ্রদ্ধেয় বোধ হবে।”* তাঁর] নীতিজ্ঞানকে 
একটি স্থায়ী মূলাবেধ ধরে স্থথকে (ছুংখকেও ) তার অন্থতম অনুযক্নরণে 
দবেখবেন। হবহাউসের ভাষায়, “16 ৪:০1)875 11) ৪0106001176 ৪150 

06 500060006 10050 ০০ 01005710116, 1806 6017 16 1 

100110810 $৪106 2070 ০001: 11800115655 706000063 ৪1) 11105101), 

1 আআ আ6:০ 18005 11) 0111085 8108016 018]5 888 10688 

£0 ০01: 10200117639 0065 ০0] 06856 00 06 06811$ 00 ০01: 

10800177688, ৬৬108 অ০ 11500 101 00036 আ০ 1056 15 180 062115 

0080 006৩ 800810 06 108005 01 205 (1008) ০০০ 8150 008 

0৪০ 500010 7১6 2100 00 ডা1)90 ৫ 03101 ০0:09” বববার্ট 

'য়েনের অধাত্মবাদ-বিরোধী বহিূ্খী নীতিচিন্তার সঙ্গে নিজের মতপার্থক্য 
স্লামমোহন প্রকাশ করেছেন ওয়েন-পুত্রের নিকট পিখিত ১৯ এপ্রিল ১৮৩৩ 
তারিখের পত্রে। এখানে তাঁর বক্তবা, গ্রষ্ট ও হিন্দু ধর্ম শ্বীরূত বিশ্বজনীন প্রেম 
ও দাক্ষিণ্য (৫0০0106 ০06 011581381 1056 800 ০109115) প্রমূখ 

চিরায়ত নৈতিক মৃল্যবোধগুলিকে অস্বীকার করার জন্তই ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় 
রবার্ট ওয়েনের সমাজতান্ত্রিক কর্মনূচী ব্যাহত হচ্ছে।” তবে একথা বর্বধা 

স্বীকার্ধ, জানবিভাসিত যুগের চিস্তানায়কগণ, তথা বেস্থাম প্রমুখ উপযোগবাদীরা 
এবং লর্বশেষে ওয়েন প্রভৃতি তৎসাময়িক মমাজভন্তের গ্রবতৃবৃন্দ নৈতিকসমন্তা 

৩৪৭ 



সংক্রান্ত তাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক ইহমুখী চিন্তা দ্বারা রামমোহনের 
সামাজিক দৃষ্টিকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিলেন । বামমোহনের সমাজচিস্তার 
ক্রম-অভিব্যক্তি, সামাজিক ও রাস্্ীয় সমস্যা বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও সমাধানের 

প্রস্তাব সমূহ পদে পদে এ কথা মনে করিয়ে দেয়। এক কথায় বলা যায় তার 

নীতিচিস্তায় মূল 17009100115 প্রত্যয়ের সঙ্গে ৫10511108] পদ্ধতির সময় 

ঘঘটেছিল। এর অনেক নিদর্শন আছে। 

বেস্থামের চিন্তায় নীতিশান্্র ও ব্যবহারশান্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উপর যথেষ্ট 

গুরুত্ব আরোপিত। “সর্বাধিক সংখ্যক প্রাণীর সর্ধোচ্চ হুখসাধন”_ উপযোগ- 

তত্বের এই প্রাথমিক নীতি হল এই যোগাযোগের প্রধান শুত্র। এ বিষয়ে 
ভার 7) 11709000010 00 00৪ 70110010163 01 11018158170 

[:881812001. (১৭৮৯) গ্রস্থখানি দিঁক্-নির্দেশক। কিন্তু এই যোগাযোগ 
জ্বীকার করে নিয়েও বেস্থাম এই ছুই শাস্ত্রের সুক্ষ প্রভেদ সম্পর্কে সর্বদা 

সচেতন। জন বাওরিং সম্পাদিত বেস্থাম-গ্রস্থাবলীর সংস্করণের জন হিল-বার্টন 
যে স্থদীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন সেখানে বিষয়টি এই ভাবে উপস্থাপিত £ 
*1)06 816 (০ 10818 01605 17) 516 17 00096 01610018135. 

01105 10101) 816 11706190600 110061006 1)01081) 8001070---00)6 

0160001) 01 00617410181 ৪10 06 01760010190: [1)6 1,658] 98170- 

001), 10176 01615 00 11030006006 10001510081 85 00 আ2 106 

0081) 10 0০--0)€ 0006: 15 00 10807000005 1661518101 108 

006 08800 00 60001062100 1650106, ৬/1)616 006 10170610858 

70661) 006 0170 11) ড16তা) চ)6 50161)06 1723 ০9660. 06101017786 

1001515 ০01 500105--৬5176:6 0706 12660 21001515610 10 516 006 

8০16106 19 ০81160 70110109 01101100981 19101108001) 8170. 61010108063 

11010 16 006 810 2190 50161706 ০01 1,6615180101,..410000810 00৩ 

01680680 [780110655 01010101696 006 600 ০111) ড1ত 0: ৪11 

00৬ 2000075 /110069 ত1)60061 0065 10811006106 100 ৫০ 

01606 07611 0) 11000151008] 8000108 ০0: 06801) 00610) 10 

0 00816 10165 00:.006€ ৪০000) 01 ০006৪, 76 00616 18 & 

9:০8 06108080017 ১৪০6) 00686 ভো0 8001600 70611010108 
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৪৮002 19096 01 000 01 (06100...10 0085 0650 00 006 £16810658 

18001085506 50016 1188 & 10817 50010 %010790]5 10110 ৪ 

০6110 2016 0৫ 5৪0000 7 ৮০০10 285 06 10[ঘ002$ 60 006 09007 

00653 0৫016 ০0101001710 17 £811618] 00০01006117) 0০ 00110 

801) & 1016 16 1015 10101177900155 816 89175 161%* ব্যক্তির নৈতিক 

সংস্কার অনুসারে ইচ্ছান্থথে সে যে কাজ করবে তাকে আইনের বলে মেই কাজ 

করাতে গেলে সেই বাধাবাধকতা সমগ্র সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। সম্ভবত 
এক্ষেত্রে বেস্থামের উক্ত গ্রন্থধৃত চিন্কা রামমোহনকে প্রভাবিত করেছিল। তবে 

বেস্থামে যা হুত্রাকারে বর্তমান, রামমোহন সেটিকে স্পষ্ট, সুশৃঙ্খল ও হুচিন্তিত 
রূপ দিয়েছেন বংশগত সম্পত্তিতে হিন্দুদের অধিকার সংক্রান্ত ১৮৩০ সালে রচিত 

তীর গ্রন্থে। বিচারপতি ম্যাকনাটেনের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত 
এক উক্তির প্রতিবাদে (৪ ০081৮ 0০ 10816 0081 10%5110 1710] 

৪৪ 001)5100:60 41100181) রাময়োহন বলেছেন £ ৭.2 0৪ 100ত০%61 

81015 0315 10011701015 60 0:80006 10 566 1)0%/ £91 252. 561)€181 

1016) 10 10185 06 58661 8001660. "0 10081775 21) 81971)001160 

16170871619 21) 806 0৫ 8৮1] 10012] 80016. 416 8001) 01101)9 00 

02 0)6:610:5 06০15160 1752110 8190 006 02501011801 0061 

161306160 1116610110806 2700 06016 006 5816 01 11000516806 

0109 8150 9017165, 50 11010110005 00 106210) 81)0 6561) 90106600763 

0650000%6 0৫ 1166, 017) 006 02510061006 00068 70011015165, 

18 8) 80010181015 11161161005 8100 10010010181] : 13 006 58001) 

০ 06 006161916) 1610061:60 11)58110 200 78251700100 5090060 ? 

শু০ 01106 90119 £81760 11) 8 21 ০01010061)060 17 81010101012 

81090 08160 01) 100 ০1061 15 81) 20610010018] 8100 17161181003, 

[ও 006 02100018 0060160015 00 08:601810660 11759110 8120 06 

2026 0 ০0 ৮০ 16918060770 8156 2 0701810667 1 

17811976660 21) 01001051081 01) ৪0000060618 ৪10 

0100176, 01 00106 8001) 001)5106180101), 18 ৪ ৫660 01 17621) 810 

110100015] €3810016, 15 006 00100) 60 06 006161016 09808106160 
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08110 810 0061 017110161) 1116616170866 ? 10 06300 000৪ 

116 ০0৪ £6110-618 15 1000 010] 10219001581 0৮ 18 180101)60 

05 0081) 25 10001021, 15 000 006 0180066 90101520101 0০0 

0০168] ৮5 00610810061 11) 11101) 16118 ০8110901560 11) ০0010 

0৫61030০61৭ অব্শ্ব রামমোহন হ্ীকার করেছেন, কতগুলি আচরণ আছে 

যা একাধারে দুনগীতি ও অধর্ম বা ছুর্নাতির গ্রান্তঘেষা এবং সেগুলিকে আইন 
দ্বারা নিষিদ্ধ কর] সঙ্গত। কিন্তু নীতিবিরোধী অথচ আইনসম্মত আচরণ 
এবং নীতি ও আইন ছুই মানদণ্ডেই নিষিদ্ধ হওয়ার যোগ্য আচরণের মধ্যে 

শীমারেখা নির্দিষ্ট করবার উপায় কি? সে ক্ষেত্রে রামমোহনের মতে গ্রতি 

দেশের লোঁকগ্রচলিত আইন ( 000001) 19৬ ) এবং প্রতিষ্ঠিত লোক- 

ব্যবহার (858)119)6] 95886) সম্মত দুইএর মধ্যকার ভেদরেখাকেই মেনে 

নিতে হবে। রামমোহন তাঁর সমালোচন] ও ব্যাখা! শেষ করেছেন এই.বলে 

যে বিচারপতি ম্যাকনাটেন আগে তার স্বদেশ ইংলগ্ের বাবহারবিদ্গণকে 
নীতি ও আইনের ভেদাভেদ বর্জন করতে রাজী করুন তাঁর পরে বাঙ্গালী 
হিন্দুরা এ বিষয়ে তার কথা শ্তনবে।** নীতিশান্্ ও ব্যবহারশান্ত্রের স্ব 
স্ব পরিমগ্ল, উদ্দেশ্তটা ও পদ্ধতির পার্থক্য বর্তমান ব্যবহারবিজ্ঞানে 

(]00510061)06 ) সুনির্ি্ই ও সর্বস্বীকৃত।** কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর 

প্রথমার্ধে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পাশ্চাত্য জগতেও স্পট ছিল না; দুই শাস্ত্রের 

সীমারেখার প্রশ্নে দার্শনিক ও ব্যবহারবিদ্গণ তখনও তর্কাতীত মীমাংসায় 
উপনীত হন নি। বেস্থাম, জেম্প্ মিল, অগ্ঠিন প্রমূখ যে মব মনীষীর মৌলিক 
চিন্তা সমস্যাটিকে চূড়াস্ত সমাধানের পথে অগ্রসর করেছে তাদের মধ্যে 
রামমোহনের নামটিও গণ্য হওয়া! উচিত। 

নীতি ও বাবহারশাস্ত্রের সক্ষম গ্রতো স্বীকার করলেও বেস্থাম এগুলির ঘনিষ্ঠ 

লম্পর্কের উপরও জোর দিয়েছেন তার প্রাগুক্ত গ্রন্থে। সর্বোচ্চ লোক- 

কল্যাণের উদ্দেস্তে তিনি তৎকালগ্রচলিত (ইংলণ্ডের ও সমগ্র বিশ্বের ) আইন 
বাবস্থাসমূছের যে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন, তা হল ইতস্ততবিক্ষিপ্ত বিপুল 
বিচিত্র ব্যবহারবিধিকে হুশূঙ্খল ও হ্থনির্িষ্ট সংহিতার (০০৫৪) আকারে 
বেঁধে দেওয়া। ইংরেজি ভাষায় ০০0৫1908007 শবটি বেস্থাম চালু করেন। 

(বিভিন্ন ঘুগে রাষ্ট্রশামক ও আইনপ্রণেতৃগণ দেশের আইনকে এই ভাৰে 



সংহিতার আকারে বেঁধে দেওয়ার প্রয়োঙ্গন অনুভব করেছেন। প্রাচীন 

মেমোপটেমিয়ায় হাম্মুরাব্বির সংহিতা, প্রাচীন গ্রীসে সোলোনের সংহিতা 

রোমান সম্রাট দ্বিতীয় থিওদোসি্যুম ও জুস্তিনিয়ানের সংহিতাহ্বয়,। একালে 

নেপোলিয়নের সংহিতা (0০15 2501607 ) প্রভৃতি এর প্রকট 

উদাহরণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঘূগে মন্ুসমেত কুড়ি জন ধর্মশান্ত্কারও 
সেই কাজই করে গেছেন। বেস্থাম উপযোগবাদের দুটিতে এই সংহ্িতা- 
প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন কয়েকটি কারণে £ (১) ইংলঙ গ্রভৃতি 

দেশের প্রচলিত আইন যুগযুগপুবীভূত নানা বিচিত্র উপাদানের ভারে এক 
বিপুল, বিশৃঙ্খল, ক্ষেত্রবিশেষে স্ববিরোধী, নান! গ্রয়োগহীন, অপ্রচলিত নিয়ম- 

শাসিত ব্যবস্থায় পরিণত; (২) আইন ন1 জান! অপরাধ, কিন্তু জনসাধারণের 

পক্ষে প্রচলিত আকারে এই ত্তৃপীকৃত, অম্পষ্ট, বিশৃঙ্খল পরিভাষা-কণ্ট'কিত, জটিল 
'আইনব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা! অসম্ভব; (৩) আদালতের বিচারপদ্ধতি 

এত মন্থরগতি এবং ব্যয়বহুল, আইনজীবী ও বিচারকগণ এত অর্থগৃর, দীর্ঘতর, 
দ্াযিত্জ্ঞানহীন, সহান্গভূতিবজিত এবং স্থলবিশেষে মূর্খ যে, প্রচলিত ব্যবস্থায় 
সাধারণ মান্ষের পক্ষে স্থবিচার লাভ করা প্রায় অসম্ভব ।৮* এই কারণেই 

বেস্থাম প্রচলিত আইনকে সরল, যথাসম্ভব পরিভাষাবঙ্গিত, হ্বল্মূলা, সাধারণের 
পক্ষে সহজবোধ্য মংহিতাকারে প্রকাশ করবার স্বপক্ষে আজীবন আন্দোলন 

করেছেন। দেখা! যাবে, পার্নামেন্টের দিলেকট্ কমিটির লামনে ভারতের বিচার- 
বাবস্থা! সম্পর্কে সাক্ষাদান প্রসঙ্গে রাঁমমোহন প্রথমেই প্রচলিত আইনকে একটি 
০০৫ বা সংহিতার আকার দেওয়ার আবশ্কতার উপর জোর দিয়েছেন। 

এই মংহিতা দেওয়ানী ও ফৌজদারী ছুই আইনেরই হওয়া প্রয়োজন 
এবং হিন্দু ও মুসলমান আইনে অভিজ্ঞ বাক্তিদের উপরে তা প্রণয়নের 

ভার দেওয়া উচিত।*৯ এর যুক্তি হিসাবে তিনি যা বলছেন তার 
সঙ্গে বেস্থামের অনুরূপ যুক্তির মিল আছে; “6 16891800159 

10101151060 6010 568 00 56521 05 055 10081] 00562900610 

81006 1793 101) ৪86: 85 18500000038 0 006 50008, 

81580 50105010005) 0020001108060 810 1) 1081) 1639605 

81006 000 15017018500 00০ 830006800 10080 0065 816 

£6088115 ০075116160 10 ৪ 01681 8170 6৪৪ £3106) 8:50 006 

৩৬১ 



[11500 8170 7091)010109081) 18 ও 20101101566] 1) 0017101000018 

10) 006 82056 166001800175, 06118 801680 ০0৮6: ৪ 86৪ 

1/01006:01 0166161000 00013 0 81005 8170 80106010065 

00010180000) 016 100£65, ৪8 00 187 [01008, 0606170 

€1)01615 01) 056 111661016561010 0৫ 00611 08056 1705 11056 

০01090016 16591 001010103 18৮6 11000900050 £68 0670161 

11)60 006 2017111)1508000, 06 1030061৮*২ বেস্থামের ব্যবহারচিষ্তার সঙ্গে 

রামমোহনের দুষ্টর এই সাদৃশ্টবিচারকালে ছুটি কথা মনে রাখা উচিত। 
বাবহারশান্ত্রের সংহিতা (০০৫৪ ) এবং সংকলন বা সংগ্রহ (91869) প্রকাশের 

এঁতিশ্ব ভারতবর্ষে অতি প্রাটীন। সংস্কৃত সাহিতো মন্থ সমেত বিংশতি ধর্ম- 

ংহিতা ও অসংখ্য নিবন্ধগ্রস্থের অস্তিত্ই এর প্রমাণ। আইনের প্রামাণিক 

ংকলন প্রণয়নের ধারাটি অষ্টাদশ শতাবী পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় 

যেচলে এসেছিল তার ছুটি নির্শন যথাক্রমে ওয়ারেন হেহ্রিংসের আমলে 

সংকলিত 'বিবাদার্ণবসেতু' (হালহেড কর্তৃক ১৭৭৬ সালে ইংরেজিতে অনুদিত ) 
এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সংকলিত “বিবাদভঙ্গার্ণব* ( কোলক্রক কর্তৃক ১৭৯৮ 

সালে ইংরেজিতে অনূদিত )। রামমোহন হিন্দু স্থৃতিশান্ত্ে হপর্ডিত ছিলেন এবং 

এই ধারাবাহিক এঁতিহ্টি অস্তরঙ্গভাবে জানতেন । ফাসধতে অভিজ্ঞ হওয়ার 
দরুণ সম্রাট গুরংজিবের আমলে সংকলিত ভারতে মুসলিম আইনের সর্ব্রেষ্ 
মংকলন “ফতোয়া-ই-আলমগিরি'র সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল।৯৩ স্বৃতরাং 

আইনসংহিত! প্রণয়নের উপযোগিতা সংক্রান্ত প্রেরণা তার মূলত ভারতীয় 
স্ক্র ও হিন্দু-মুসলিম বাবহার শাস্ত্ের প্রচলিত উদাহরণগুলি থেকে এসেছিল 

এমন ধারণা হুচ্ছন্দে করা চলে। বেস্বামের রচন1 ও যুক্তি এক্ষেত্রে তার 

ভাঁরতীয় এত্হগত ধারণাকে পুষ্ট, মাজিত এবং যুগোচিত লক্ষণমাণ্ডত 

করেছিল।*॥ দ্বিতীয়ত বেস্থাম কতগুলি বিমুর্ত নীতি ও তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত 
এক সর্বজনীন সংহিতাপ্রণয়ন-পরিকল্পনা (0০901808007 71000881 ) 

গ্রস্ত করেছিলেন এবং অন্ুরুদ্ধ হলে তামুপাবে পৃথিবীর যে কোনও দেশের 

জন্ব এক পূর্ণাঙ্গ আইনব্াবস্থা গড়ে দেবেন এমন প্রকান্থ প্রতিক্রতিও 

দিঘ্েছিলেন । কিন্তু এখানে বামমোহনের মার্গ ছিল স্বতন্থ। তার মতে 

কোনও দেশের আইনবাবস্থার সঙ্গে মে দেশের এঁভিছ, ও জীবনচ্রযান্ম 
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বিশিষ্ট ও অন্তরক্ক যোগ থাকা একান্ত আবন্টক। আমরা দেখেছি এই 
যুক্তিতে তিনি বাঙালী হিন্দুর উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে মিতাক্ষর] অপেক্ষা! 
দায়তাগের উপযোগিতা! স্বীকার করেছেন। অন্তত্র ভারতের ফৌজদারী 
'আইনকে সংহিতার আকার দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, “4১ ০০৫৪ 
0 0117011781 12 101 [10018 90111 1৫ 6001)060 28 08 23 

ঢ0551916 01) 0056 70111010163 10101 216 00101001260 810 

80100120660 05 21] 006 0173662176 58০3 8110 01063 11718901108 

0১ ০০০০৮ 1৮« সমাজে প্রতিষিত এত্হাগত এই বিচিত্র লোৌকবাবহার 
বা! 087৫6 যদি আইনসংহিতায় স্বীকৃতি না পায়, তবে তা দেশবাসীর উপযোগী 

হবে না এই ছিল বায়মোহনের স্থচিস্তিত সিদ্ধাস্ত। এখাঁনে বেগ্থামের সঙ্গে 

তীর দৃ্িতঙ্গীর পার্থক্য লক্ষণীয়। 

১ / দ্িতীয় যে স্বত্রে বেস্থামের সঙ্গে রামযোহনের বাবহারশান্্র ও বিচাঁরবাবস্থা 

সংক্বাস্ত চিন্তার সাদৃশ্ঠ খুঁজে পাওয়া যায় সেটি হল বিচারকদের যোগাতার 
প্রশ্ন । রামমোহন অন্ুতব করেছিলেন, ১৭৯৩ খ্রষ্টাৰে কর্ণওয়ালিশ প্রবত্তিত 
বিচারবাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে যোগাতাসম্পন্ন বিচারকের অভাব ঘটেছে। 
তখনকার দিনে আইনের বিশেষ শিক্ষা না পেয়ে অতি আল্ল বয়সে কোম্পানির 

ইংরেজ সিভিলিয়ানরা ভারতবর্ষে এসেই শাসন ও বিচারের কাজ আর্ত 

করতেন। সরকারী যুক্তি ছিল, অতি অল্প বয়সে এদেশে এলে এরা সহজেই 
এদেশের ভাষা আয়ত্ত করতে পারবেন । এই বাবস্থার প্রতিবাদে রামমোহনের 

বক্তবা ছিল: (১) কোন একটি বিশেষ আইনপদ্ধতিতে শিক্ষিত না হলে অন্ন- 
বয়মী, অনভিজ্ঞ, এদেশে নবাগত ইংরেজ বিচারকের পক্ষে এদেশের আইন ও 

বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে সমাক ধারণা করা সম্ভব নয়; স্থতরাং তার প্রস্তাব 20 
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এ সম্পর্কে ন্বর্গত অতুলচন্ত্র গুধধ মন্তব্য করেছেন, “এক দেশ ও এক কালের 

বাবহারশান্ত্রের সম্যক জ্ঞান যে অন্য দেশ ও ভিন্ন কালের বাবহারশান্ত্রের গভীর 
অন্থদরি দেয় রামমোহন রায়ের একথার প্রমাণ ইংলগ্ের নাম করা 
বিচারপতিরা প্রিভি কাউনমিলে হিন্দু আইনের বিচারপ্রসঙ্গে বারবার 

দিয়েছেন। সংস্কৃত ভাষ! না জেনে ম্মৃতিকর্তা ও নিবন্বকারদের পুঁথির অতি 
সামান্ত অংশমান্র অন্থবাদের মারফত পরিচয় পেয়ে এই ইংরেজি ও রোমক 

আইনে অভিজ্ঞ ইংরেজ জজের! শ্বৃতি ও নিবন্ধকারদের মর্মকথা ও মৃলহৃত্রগুলি 
এমন চমৎকার ধরেছেন যে দেখে আশ্র্য হতে হয়। অপরপক্ষে অনেক 

ইউরোপীয়ই “ইপ্ডোলজিস্ট” সংস্কৃত ভাষা ভাল শিখে এবং বহু ম্বৃতি ও নিবন্ধততব 

মূলে আগ্োপাস্ত পড়ে ওদের মধ্যে যে সর্ববাবহারশান্ত্রসাধারণ মূলতদ্বগুলি নিহিত 
রয়েছে-অনেক জায়গাতেই তা বুঝতে পারেননি, কারণ কোনও বাবহার- 
শাস্ত্রের জানই তাদের নেই,নিজের দেশেরও নয়, পরের দেশেরও নয়।”৯৭ 
গুণগত এবং আইনজ্ঞানগত যোগ্যতাই বিচারক নিয়োগের একমাত্র 
মানাও হওয়া উচিত বেস্ামের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে এখানে রামমোহনের 

দৃ্টিভঙ্গীর একা লক্ষণীয়। তবে বেস্থাম ধার কঠোর সমালোচক ছিলেন মেই 
বিখ্যাত ইংরেজ বাবহারবিদু সার উইলিয়ম ব্লাকঞ্ঠোনের 001006008116, 

01) 016 [4৪8 04 [/08187)0 থেকেও বামমোহন এক্ষেত্রে নিজসিদ্বাস্তের 

সমর্থনে উত্বতি দিতে দ্বিধা করেন নি।*৮ বিচারবিভাগীয় সংস্কার সম্বন্ধে 

আর একটি ব্যাপারে নিজ অভিজ্ঞতার সমর্থন সম্ভবত বেস্থামের চিন্তা 
থেকে রামমোহন লাভ করেছিলেন। সেটি হুণ প্রচলিত বিচারব্যবস্থাকে 
সর্ববিধ জটিলতা ও দুর্ণাতিমুক্ত এবং তার মন্থরতা! ও বায়বাহুলাবর্জন করে তাকে 
জনসাধারণের আয়ত্বে এনে দেওয়া। বেস্াম এ-সম্পর্কে ইংলণ্ডে বিশেষ 
আন্দোলন করেছিলেন। রামমোহন পার্লামেন্ট সিলেকটু কমিটির লামনে 
সাক্ষ্যদানকালে ব্রিটিশ ভারতের গ্রচিত বিচারপ্রথ! প্রসঙ্গে বিষয়টি সম্পর্কে 
যেসব মন্তবা করেছেন তা প্রায় সর্বত্র বেস্থামকে দ্মরণ করিয়ে দেয়।৯* 

ভারতে জুরী (35) প্রথা! প্রবর্তনকে রামমোহন স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং 
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ভারতবাসী , হিঘু-মুসলমানের জুরী পদাধিকার অর্জনের জন্ত আন্দোলন গড়ে 
তুলেছিলেন একথা সুবিদিত।১৯** বিচারকদের শ্বৈরাচার দমনের অন্ত্ররূপে 

বেস্থাম ভুরীগ্রথাকে মোৎসাহ মমর্থন জানিয়েছিলেন বলেই সম্ভবত এক্ষেত্রেও 

রামমোছনের উপর বেস্থামের প্রভাব কল্পিত হয়েছে। কিন্তু দেখা যাবে 
রামমোহন জুরীপ্রথাকে ভারতবর্ষে আবহমান কাল প্রচলিত পঞ্চায়েত প্রথারই 
আধুনিক গ্রতিরপ হিসাবে গ্রহণ করেছেন (10176 001701016 ০৫ 100163 
0106: 06:0917) 1)0019080101)8 1088 61000 006 10050 [61006 

780005 08৫ 61] 01506196900 10 0018 ০০00৮ ৪20৫. 076 

10806 0 70780188566) | অবশ্থ বর্তমান জুরীপ্রথার সঙ্গে পঞ্চায়েতের 

পার্থক্য গুলিও তিনি নির্দেশ করেছেন এবং এই পঞ্চায়েত-জুরীগ্রথ| বিচার 

ব্যবস্থায় যুগোপযোগী আকারে প্রযুক্ত হলে যে ত1 আদালতে প্রচলিত মিথ্যা 
সাক্ষ্যদান, জালিয়াতী ও অন্যবিধ দুর্নীতির প্রতিষেধক হতে পারে সে-কথাও 

স্পষ্ট ও বিস্তারিত ভাথেই বলেছেন।»১ এখানে তীর মূল প্রত্যয়টি ভারতীয় 
স্বত্রেইে আহরিত এবং বেস্বামের রচনায় তিমি আপন ভাবনার অমর্থন পেয়েছেন 
। বলা যেতে পারে। 

৷  দ্বেখা গেল স্বীয় নীতিচিন্তার ভিত্তি অধ্যাত্বচেতনার উপর স্থাপন করা 

সত্বেও রামমোহন অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ বহিমূর্ধী 
লৌককল্যাণমূলক নীতির্শনের শিক্ষার্থারা যথেষ্ট অন্থপ্রেরিত হয়েছিলেন। 
উপযোগবাদের প্রবক্তা বেস্থামের নীতি ও ব্যবহারচিন্তার প্রভাব তাঁর মানসে 

বিশেষ কার্ধকরী হয়েছিল, যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেস্থামের সঙ্গে ভার 
দৃষ্টিতঙ্লীর গ্রতেদ এবং মনোভাবের ভারতীয় গ্রৰণতাও লক্ষণীয়। 
/ (অষ্টাশ শতকীয় ইউরোপীয় চিন্তা রামমোহনের মনে অপর থে 

গ্রতায়টিকে দৃঢগ্রতিষ্ঠ করেছিল তা হল 'ম্বাধীনতা' (11১৫5 )। স্বাধীনতা" 
রামমোহনের কাছে মাত্র একটি শৌখিন কেতাবী ধারণাই ছিল না, এটি ছিল 
তাঁর চিত্তের এক মৌলিক সর্বাত্মক প্রেরণা) এ বিষয়ে উইলিয়ম এাডামের 
সাক্ষ্য মৃল্যাবান £ “[3€ [বাঁমমোহন রায় ] ০০1 76 26৫ ০] 1006 06 
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০0001 *২(এাডাম এখানে রামমোহনের জীবনার্শনের মর্মস্থানে 
আলোঁকপাঁত করেছেন। এই মুল প্রত্য়টি ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাকে যেমন 

সে-যুগে ভারতীয়দের মধ্যে বিরল এক প্রথর আত্মমধাদীবোধের অধিকারী 
করেছিল,১* তেমনি তাঁর সমাজ, রা এবং ধর্ম সম্পকীয় চিস্তাকেও মর্বত্র ভাস্বর 

করে তুলেছিল। বাক্তিগত স্তরে যে স্বাধীনতা ছিল তার আত্মিক ধর্ম তা তিনি 

প্রয়োগ করেছিলেন মামাঙ্গিক, রাষ্ীয়, ধর্মীয় তার সর্বপ্রকার চিন্তার ক্ষেত্রে। 
আমরা দেখেছি ইতিহাসে যে সামাজিক রপাস্তর আধুনিক যুগের শৃচনা 
করেছিল মে সম্পর্কে রামমোহন সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং রামমোহন-গোষীর 
মুখপত্রে স্পষ্ট করেই লেখা হয়েছিল, পৃথিবীর সর্বত্র এই স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা 
হিসাবেই নবোখিত মধ্যবত্তণ (051001178) শ্রেণীর এঁতিহামিক গুরুত্ব ও 

সার্থকতা । তার সংস্কারকর্মন্চীকে বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে সকল 

ক্ষেত্রে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনত। প্রতিষ্ঠাই সেগুলির মূল লক্ষ্য। ধর্মের ক্ষেত্রে 
মান্য নিজের বিচাববুদ্ধি প্রয়োগ করে শাস্তাধায়ন ও ধর্মের মূল 
তত্বগুলির বিচার করবে এবং ধর্মজীবনের ভিত্তিম্বরূপ শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত 

ইবে যুক্তি ও সহজ জ্ঞান। সমাজসংস্কার-কর্ষেও তার মূল অবলম্বন অস্তরের 

মৌলিক নীতিবোধের শান ও যুক্তিমূলক শীন্তবিচার। সতীদাহসংক্রাস্ত 
তার বাঙলা"ইংরেজি গ্রন্থগুপির প্রায় প্রতি ছুএেই এই দুঁিতঙ্গীর প্রকাশ 
লক্ষণীয়। নারীকে সমাজৈ তার পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র বাতিমর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করাই তার উদ্দেশ্ট। এই জন্যই সতীদাহবিরোধী আন্দোলনের লঙ্গে 
তিনি যুক্ত করেছিলেন হিন্দুনারীর সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপনের 

্রশ্নটিকে । মিতাক্ষরার চেয়ে দায়ভাগ সম্মত উত্তরাধিকার ব্যবস্থা সমাজে 
সম্পত্তির বাক্তিমালিকান! স্থাপনের অধিকতর উপযোগী তার এই হুষ্পষ্ট 
মিদ্ধান্তও এই প্রসঙ্গে বিচার্ধ। রাষব্যবস্থাসংক্রান্ত চিন্তায় আমরা প্রথমেই 
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লক্ষ্য করি রামমোহন তদানীন্তন জগতের প্রতিটি জাতির আত্মনিয়নত্রণের 
অধিকারের উৎসাহী মক : এবং প্রত্যেক মুক্তিসংগ্রামের প্রতি গ্রকান্ঠে 
সহামুভৃতিখল। বাকিংহামকে লিখিত। ১১ আগঞ্ট, ১৮২১ তারিখের পত্ধে 

স্বাধীনতার শক (৫1361019$ 00 11060) এবং শ্বৈরতঙ্ত্রে সমর্থকগণের 

(80605 ০ 0806190) প্রতি তার ঘ্বণা এবং ভবিষ্যতে মানবমুত্তি- 
সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় সম্পকিত নিশ্চিত বিশ্বাস স্থপরিদ্ফুট ।১০৪ হবদেশের 
ক্ষেত্রেও দেখ] যাঁয় বিদেশী-শাঁসনমুক্ত আত্মনিয়ন্্রিত ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের ছবি 
তার করনায় আভামিত, যদিও জঞানবিজ্ঞানশিল্পবাণিজ্যসযৃদ্ধ পাশ্চাতা সংযোগ 

ভিন্ন তা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া অসম্ভববোধে তিনি কিছুকাল ভারতে 
বিদেশী শামনরক্ষার পক্ষপাতী । রাষ্ট্র ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতার প্রত্যয় শেষ 

প্বস্ত তাকে যে প্রজাতন্ত্রে (:620911) বিশ্বাসী করেছিল প্রথম অধ্যায়ে 

মালোচনা প্রসঙ্গে তা দেখা গেছে।৯* ) ৬ 
“রামমোহনের সহজাত স্বাধীনতাবোধ অষ্টাদশ শতাবীর ইউরোপীয় জান- 

বিভামিতযুগের চিন্তাদ্বারা লালিত ও মাজিত হয়েছিল, ফরাসী বিপ্লবের মধো যে 

চন্তার মুর্ত প্রকাশ। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার এই সংক্রান্ত মনোভাবের যে 
প্রতিফলন আমর] লক্ষা করি তার সঙ্গে মনীষী বেস্থামের ভাবধারার আশ্চর্য মাদৃশ্ঠ 
ক্ষ্য কর] যায় যদিও উত্তরজীবনে বেস্থাম ফরাঁপী বিপ্লব সম্পর্কে বিশেষ উৎাহী 

ছলেন না। বাঁমমোহন প্রতিটি দেশ বা জাতির আত্মশিযন্ত্রণের অধিকারের 

ঢ সমর্থক ছিলেন এবং এই স্থত্রে দক্ষিণ আমেরিকার ম্পেনীয় উপনিবেশ সমুছের 
নাধীনতাপ্রাপ্তিকে অভিনন্দিত করেছিলেন। উঁপনিবেশিক শামনের বিরুদ্ধ 

র্থক বিদ্রোহের নিদর্শন হিসাবে আমেরিকার হ্বাধীনতা-যুদ্ধ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। 
-সংগ্রামও ছিল রাময়োহনের স্বাধীনতাপ্রেরণার অন্টতম প্রধান উতৎম। 

ঘপরদিকে দেখা য'য় ফরাসী বিপ্লবের অন্থুরাগী না হয়েও বেস্থাম সিদ্ধান্ত করেছেন, 

কানও অগ্রসর ইউরোপীয় শক্তির পক্ষে উপনিবেশস্থাপন নৈতিক দৃিতে এক 

£রুতর অন্যায়) ফরাঁপী বিপ্লবী মরকারের জাতীয় প্রতিনিধিসভার (1520281 

১0195110011) উদ্দেস্টে তিনি বলেন (১৭৯৩/ £ 4৬/৪1 00105605 10810 
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81075.1১,৯ বেস্থামের এই আবেগপূর্ণ উক্তি রামম়োহনকে অনুপ্রাণিত 

করেছিল এ অনুমান সহজেই করা যেতে পারে, যদিও মনে রাখতে হবে 

ছুই মনীষী মমস্যাটিকে দেখেছিলেন ছুই বিপরীত দিক থেকে । রামমোহনের 
কাছে এক্ষেত্রে চরম পুরুষার্থ হল স্বাধীনতা! বা 11025 ; বেস্থামের 

কাছে তা সর্বোচ্চ হুখ) বামমোহনের দৃষ্টিতে ও্পশিবেশিক শাননমুক্ত 

হওয়া বিজিতের অন্যতম অধিকার; বেস্থামের কাছে উপনিবেশকে স্বাধীনতা 
দেওয়া শাসকের নৈতিক দায়িত্ব--এতে উভয়পক্ষেরই সর্বাধিক নখ । 

রামমোহনের মৌল হ্বাধীনতাবোধের অপর এক প্রকাশ মৃত্রান্ত্রকে 
সর্ববিধ নিয়ন্ত্রমুক্ত করবার জন্য সংগ্রাম; বেস্থাম তাঁর উপযোগবাদ ও সর্বাধিক 

সুখবাদের দৃষ্টি থেকে একই দিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ১৮২১ খ্রীন্টাবে 
গ্রকাশিত "090 00০ 14960 ০0: 006 71558 8180 0410115 10150389108 

নিবন্ধে যা তিনি এক বমর পূর্বে (১৮২) নিবেদন করেছিলেন স্পেনের 
জনসাধারণের উদ্দেশ্টে।১* মৌলিক প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে দুজনের পার্থক্য সত্বেও 
ধরে নেওয়া যেতে থাকে বেস্থমের উক্ত নিবন্ধ থেকেও বাঁমমোহন প্রেরণ! লাভ 
করেছিলেন। বামমোহনের শ্রজ|তন্ত্েনে আদর্শে বিশ্বাসের হৃত্র অন্বেষণ" 

প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে আমেরিকার ম্বাধীনতা-যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবের কথ|। 
উভয় সংগ্রামের মধেই ইতিহাসে প্রজাতন্ত্রে আদর্শ জয়যুক্ত হয়েছিল এবং 
মানবমৃক্তিসংগ্রামের উক্ত ছুই এঁতিহামিক দৃষ্টান্ত যে রামমোহনের মনে গভীর 

রেখাপাত কবেছিল এ বিষয়েও কোনও মন্দেহ নেই।১৮ তা ছাড়া অষ্টাদশ ও 

উনবিংশ শতকের ইংলগ্ডের লিবারালমহলেও আমেরিকাফ্রা্স প্রভাবিত 

গ্রজাতনত্রী চিন্তার এক ধার! প্রবহমান ছিল যদিও কোনও প্রজাতন্ত্র দল 
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(905) সেখানে গড়ে উঠেনি। টমাম পেইন, উইলিয়ম গড়ুরিন 
প্রমুখ মননশীল চিন্তাঁনায়ক; ওয়ার্ড সওয়ার্থ, সাদি, কোলরিজ, ল্যাগুর, 

শেলি, প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক এবং দর্শনিক জেরেমি বেস্থামের নাম এই সুত্রে 
করা যায়।১* এদের মধ্য টমাস পেইন ও বেস্থামের চিন্তা বাঁমমোহনকে 
বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল এমন অনুমানের কারণ আছে। আমেরিকার 

স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশীদার ও উত্তরজীবনে বিপ্লবী ফ্রান্সের নাঁগরিক 

পেইনের প্রজাতস্ত্রে বিশ্বাম ছিল নিশ্ছিদ্র এবং ধর্মবিশ্বাস ছিল শান্তরনিরপেক্ষ 
যুক্তি-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার [96 21206 ০£ 1181) এবং ££৫ ০৫ 
[68507 গ্রন্থদ্ধয়ে যথাক্রমে তাঁর দৃষ্টভঙ্গীর এই বৈশিষ্টদবয় প্রতিফলিত। 
এই ছুটি ক্ষেত্রে পেইনের মনের গড়নের সঙ্গে বাঁমমোহনের মিল বিশেষভাবে 

লক্ষণীয়। তা ছাড়া সমসামগ্িক সাক্ষাপ্রমাণের দ্বারা জানা যায়, উনবিংশ 

শতাবীর প্রথমার্ধে কলিকাতাঁর শিক্ষিত মহলে পেইনের রচনার চাহিদা] ও 

চলন ছিল যথেষ্ট । ধেস্থামের সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিগত 

শতকের কুড়ির দশক থেকেই স্থাপিত। বেম্থ'ম তার বিশ্বজনীন “সাংবিধানিক 
অংহিতা' (0018500800708] 0০6) (১৮২০ থেকে ১৮৩০-এর মধ্ো রচিত ) 

গ্রন্থে অতি সুপরিকল্পিত ভাবে রাঁজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্বের সঙ্গে বিস্তারিত 

তুলনা করে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার শেন প্রতিপন্ন করেছেন। তার মতে 

নিখাদ প্রজাতন্ত্র ছাড়া আর যে কোনও ধরণের শাসনবাবস্থায়। এমন কি 

ইংলগ্ডের মত সাংবিধানিক বাঁজতন্ত্রেও, শাঘনভারপ্রাঞ্ধ জন্প্রতিনিধির! 

জনসাধারণের শক্র ভিন্ন আর কিছু নন (10. 2 1102160 000191০)5, 

]1001060 ৮০৮ 2 [60256068610 01 006 7১60016---006 510020012 

0 006 1201:6561762056 01 006 09016 15 (1780 01 1) 21600 60 

09৫ 096০0016.)। যেখানে জনপ্রতিনিধিমূলক শামনের সঙ্গে রাজতন্ত্র যুক্ত হয় 

সেখানে পর্বাধিক-সংখাকের সর্বোচ্চ স্থখসাধন* নীতি বিদ্বিত হয়।১৯০ 
এখানেও মনে রাখতে হবে বেস্থামের “সর্বোচ্চ হুখবাদ' নীতিগত ভাবে 

রামোহনের পক্ষে গ্রহণীয় ছিল না; বামমোহনের গ্রজাতন্ত্বাদ তার 

মৌলিক স্বাধীনতাবোধেরই ক্রমবিকাশ যার আদি হ্বুত্র অন্বেষণ করতে 
হবে আমেরিকার ন্বাধীনতা-ুদ্ধ ও ফরাঁমী বিপ্লবের ভাবধারায়। 

কিন্তু তা সত্বেও প্রজাতন্ত্রপক্ষপাতিত্বে বেস্থাম ও রামমোহনের মতপাদৃশা 
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চমকগ্রদ। বেগ্থামের রচনা রামমোহনের পূর্বগঠিত সিদধাস্তকে এক্ষেত্রে পুষ্ট 
করেছে ধরে নিলে অসঙ্গত হবে না। 

বাঁকী থাকে ধর্মপ্রসঙ্গ। শুরুতেই বলা হয়েছে রামমোহন-মানসের মূল 
প্রেরণা ছিল আধ্যাত্মিক এবং তাঁর গভীর ধর্মপ্রতায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মের 

নিত্য সত্যগুলির পাশাপাশি এর সামাজিক রূপ ও শক্তিকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি 

দান। তিনি যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পুরুষার্থগুলিতে গভীর বিশ্বামী 

ছিলেন তারই ভিত্তিতে সর্বমানবের জন্য সামাজিক স্থৃবিচার তার কামা ছিল। 
কেবলমাত্র সামাজিক কল্যাণসাঁধনের উপায় রূপে তিনি ধর্মকে দেখেন নি বা 

কাণ্টের মত মৌলিক নীতিবোধের সরণী বেয়ে ধর্মবিশ্বাসের ভূমিতে উপনীত 
হবার গ্রয়োজনও তিনি অন্ুতব করেন নি। তার নৈতিক প্রত্যয় ও সামাজিক 

দুটি তাঁর ধর্মবিশ্বাসেরই স্বাভাবিক পরিণতি। 
দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের বিবরণ অন্থুপারে বাঁমমোহনের ধর্মমতের 

অভিবাক্তিতে নিম্নোক্ত কয়েকটি ক্রম লক্ষণীয় (১) প্রথম জীবনে ইসলামীয় 

শান্ত অধ্যয়নের ফলে একেশ্বরবাদে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন) (২) ইসলামীয় ও 

ইউরোপীয় যুক্তিবাদী দর্শনের প্রভাবে সেই একেশ্বরবাদের প্রত্যাদেশ-বিরোধী 

সম্পূর্ণ যুক্রিমূলক 06190-এর রূপগ্রহণ ) (৩) ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্্ বিশেষত 
বেদান্ত অনুশীলনের ফলে শাস্ত্রের গ্রতি অদ্ধাসঞ্কার ও ধর্মচিন্তায় যুক্তির 

(52509) পাশাপাশি শান্ত (00190076) ও সহজ বুদ্ধি (০০202077 58056)র 

উপযোগিতা। শ্বীকার ; এবং (৪) খ্রীষ্টের প্রেমধর্,, সমসাময়িক ধর্মনিরপেক্ষ 
পাশ্চাত্য সমাজ-চিন্তা প্রভৃতির প্রভাবে মানবগ্রীতি ও মানবসেবাকে 

্রন্ধতত্বের অবিচ্ছেগ্চ অংশরূপে গ্রহণ করা। এইভাবে বিবতিত হয়ে তাঁর 

অধ্যাত্মচিস্তা পরিণত বয়মে কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। 

উল্লিখিত পূর্ববর্তী তিনটি অধ্যায়ে এর কোনও কোনওটির কিছু বিস্তারিত 
আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান প্রসক্ষে এগুলির একটি সংক্ষিণ্ড সামগ্রিক 
বিশ্লেষণ প্রয়োজন হবে। 

বিভিন্ন ধর্মশান্্র ও ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে রামমোহন 

ক্রমশ সকলপপ্রকার স্থল বাহ পুজায় আস্থাহীন হয়ে পড়েন ও তার উপলব্ধি 
জম্মায়--সকল ধর্মের সাঁরবস্ত এক। পত্রী উমা দেবীকে এই প্রসঙ্গে তিনি 

একটি সুদর উপমার সাহায্যে বলেছিলেন, বাহ্ত গাভীসমূহ নানা বর্ণের হলেও 
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তাদের কাছে যে ছুধ পাওয়া যায় তাঁর বর্ণ সর্বদা যেমন এক, তেমনি বিভিন্ন 

ধর্মের বাহ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সেগুলির অন্তণিহিত মূল তথ এক। দেখা যায় 

এই মূল তত্ব সম্পর্কে 'তৃহ.ফাৎ-উল-মুওহাহিদিন” রচনাকালেই তিনি একটি 
সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন : ঘার বৈশিষ্ট্য হল (১) এক ঈশ্বরের 
অস্তিত্বে বিশ্বাম, এবং (২) আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাম। মানবগ্রীতি যে প্রকৃত 

আধ্যাত্মিকতার অবিচ্ছেগ্য অক্গম্বরূপ এমন প্রত্যয়ও 'তুহফাৎ গ্রন্থে ম্পষ্টত 

আভামিত।১১১ খ্রীষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাবে উক্ত তৃতীয় 

সিদ্ধান্তটি উত্তরকালে পরিপুষ্ট হয়ে রামমোহনের ধর্মচিস্তায় আরও প্রাধান্ত 
অর্জন করে। লক্ষা করবাঁর বিষয় বামমোহনের ধর্মবিষয়ক এই সার্বভৌম সিদ্ধান্ত 
প্রধানত ঈশ্বরবিশ্বাসমূলক ধর্মগুলির পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত। বৌদ্ধ ও জৈন 
ধর্মদ্ধয় ঈশ্বরবর্জিত হওয়ার দরুণ ন্বভাবত এর কোঠায় পড়বে না। উক্ত ছুই 

ধর্মের সঙ্গে রামমোহনের কিছু পরিচয় ছিল এমন অনুমান যর্দি সত্য হয় তাহলে 

এই পর্যস্ত বলা যাবে যে, বৌদ্ধধর্মের বর্ণাশ্রমবিরোধী মামাজিক দৃষ্টি রামমোহনের 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল (বজ্জস্থটী অন্থবাদের মধো যা প্রতিফলিত ); কিন্তু তার 

ধর্মতবসমন্ধয়ের ভূমিতে এগুলির কোনও স্থান ছিল না। পরিকল্পিত সার্বভৌম 
ধর্মের উপাসনাপন্ধতি কি হবে তা নিয়ে রামমোহনকে যথেষ্ট চিন্তা করতে 

হয়েছিল। আমরা পূর্বে আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখেছি, মূলত অধ্ৈতবাদী হওয়া 
সত্বেও রামমোহন ব্রন্মোপাসনার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং 

জীবন্মক্তের পক্ষেও উপাসনা বিহিত এমন মত প্রকাশে দ্বিধা করেন নি। তার 

বেদীস্তগ্ুর শংকরের সঙ্গে এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিতঙ্গীর পার্থকা ছিল।১১২ নিজ 
রচনায় এই উপাসনাকে তিনি ছুই অঙ্কে ভাগ করেছেন, ব্যক্তিগত ও 
মামাজিক। ব্যক্তিগত উপাসনাকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন 'দাঁধন এবং 
সশ্মিলিত সামাজিক ঈশ্বরার্ঠনার নাম রেখেছেন 'উপাঁসনা,। তাঁর ব্যাখ্যানলারে 
ব্যক্তিগত 'নাধন' ধ্যানাতবক ; এর লক্ষ্য নিহিশেষ আত্মজ্ঞানলাভ এবং এর জন্ত 
প্রয়োজন শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ছয়টি সাধন- 
সম্পদ। প্রণব, ব্যাহ্তি, গায়ত্রী, শ্রতি, ন্থৃতি, তত্ত্রাদির সাহাযো নিগু৭ 
পরত্রদ্মের শ্বরূপলক্ষণগুলির শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যানের ছারা এই সাধন 
অহষ্টেয়। অবশ্য মনে রাখতে হবে, এই বাক্তিগত “সাধনমার্গ অধৈত- 
বেদাস্তের পরিভাষায় বিবৃত করলেও রামমোহন একে সার্বভৌম ভিত্তির 
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উপরই স্থাপন করেছিলেন; অধাত্মভূমিতে তিনি জাতিবর্ণ-দেশকালের গণ্ী 
্বীকার করেন নি। মনিয়ার উইলিয়মূসের ভাষায়, "15 1068 ০ 
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'সাধন' ভিন্ন সামাজিক উপাসনা! অমম্পূর্ণ। সমষ্টিগত উপাসনা করতে হবে 
গুণ বর্ষের তটস্থ লক্ষণ অনুশীলনের দ্বারা । এই সমাঁজিক উপাসনার ছুটি 
বৈশিষ্ট্য রামমোহন তাঁর ব্রন্মোপাসনা' (১৮২৮) গ্রন্থে ব্যাখা! করেছেন এই 
ভাবে; “মন্ুষ্যের যাবৎ ধর্ম দুই মুলকে আশ্রয় করিয়া! থাকেন, এক এই যে, 

সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা বাখা, দ্বিতীয় এই যে, পরম্পর সৌজন্যতে 
এবং সাধু বাবহারেতে কাল হরণ কর1।” এর পর এই ছুটি লক্ষণ তিনি 
কিছু বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়েছেন £ “পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে 
তাহাকে আপনার আম়ুর এবং দেহের আর মমূদায় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া 
সরবাস্তঃকরণে শ্রদ্ধা এবং গ্রীতি পূর্বক তাহার নানাবিধ স্থগ্ির্প লক্ষণের দ্বারা 
তাহার চিন্তা করা এবং তাঁহাকে ফলাফলের দাতা, শুভাশ্ততের নিয়স্তা জানিয়া 

নর্বদা তাহার মমীহা করা অর্থাৎ এই অন্গতব সর্বদা কর্তব্য যে যাহা! করিতেছি 

কহিতেছি এবং ভাবিতেছি তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি কহিতেছি 
এবং তাবিতেছি। পরম্পর সাধু ব্যবহারে কাল হরণের নিয়ম এই যে অপরে 
আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের তুষ্টির কারণ হয় সেরপ 

বাবহার আমরা অপরের সহিত করিব আর অন্তে যেরপ ব্যবহার করিলে 
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'আমাদের অতুঠি হয় সেরূপ ব্যবহার আমরা অন্যের সহিত কদাপি করিব 
না ৮১১৬ এই ছুই অঙ্ক পরম্পরের পরিপূরক, ছুই-এ মিলে উপাঁসনা সম্পূণ। 
'সমবেত উপাঁসনার ভিত্তি উপাশ্য-উপাসক ভেদজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; 

সেটি দ্বৈতূমিতে অবস্থিত। বাক্তিগত দাধন অধ্বৈতজ্ঞানভিত্তিক। এই 
উপাসনাপ্রত্যয়ে মানবগ্রীতি মমব্তে লামাঁজিক উপাসনার অপরিহাধ অঙ্গরূপে 

স্থনিরদিষ্ট। দেখা যাচ্ছে, নিজ উপাঁসনা-পরিকল্পনাতে রামমোহন নিপুণ ভাবে 
ছৈতাদৈতক্রম নির্দেশ করেছেন ও আমাদের আধ্যাত্মিক জগতের অতিপরিচিত 
দ্বৈত ও অদ্বৈতের বিবাদভঙ্গের প্রয়াসী হয়েছেন। এই ঝৌকটি এবং সামাজিক 
উপাসনার সঙ্গে মানবগ্রীতি বা সমাজকল্যাণের আদর্শকে মেলানোর প্রয়াস 
তার তৃহফাৎ-উল-মুওহাহিদিন পর্বের পরবর্তী ধর্মচিন্তা গোড়া থেকেই 

'ছিল। প্রথমটিকে বল! যেতে পারে নৃতন পরিণতি; দ্বিতীয়টি ম্পষ্টত 'তৃহ ফাৎ' 
যুগের উত্তরাধিকার । ১৮১৫তে প্রকাশিত “বেদাস্তগ্রন্থ' পাঠ করলে এ-সম্পর্কে 

্পষ্ট প্রতীতি হয়। এর তূমিকাতে রামমোহন বলছেন £ “আমাদের মূল 

শান্াহছদারে ও অতিপূর্ব পরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের অষ্টা, 
পাতা, সংহ্র্তা ইত্যার্দি বিশেষণগুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন অথবা 
মমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইলে মকল ্রন্ষময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ধ সাধনীয় 
হয়েন।”১১৪ আবার তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের “৫৩, সংখাক স্ৃত্রের 

ব্যাখ্যায় লক্ষণীয় উপাসন! ও ষানবপ্রীতির অঙ্গাঙ্গী সন্বন্ধ নির্দেশ £ “পরমেশ্বর এবং 

তাহার জনের সহিত অন্থুবন্ধ অর্থাৎ প্রীতি আর তাছিধ্য অর্থাৎ প্রীত্যননকূল 
ব্যাপার এই ছুই পরম মৃখ্য উপাঁসনা হয়।” তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনাগ্রসঙ্গে 
আমর! দেখিয়েছি উক্ত ব্রদ্ষন্ত্রের রামমোহনকত এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ 
মৌলিক ।১১$ 

দ্বৈতাদৈতক্রমনির্দেশপ্রণালীকে সম্পূর্ণ হিন্দুধর্মের দৃষ্টিতে বিচার করলে মনে 
হবে শংকরমতের সঙ্গে রামমোহনের কোনও পার্থকা নেই। ব্যবহারিক 
দ্বৈততূমিতে শংকরও উপাসনার প্রয়োজনীয়ত! স্বীকার করেছেন এবং ব্যবস্থাও 
দিয়েছেন। তাঁর নামে প্রচলিত বছ দেবদেবীন্তোত্রও বর্তমান এবং এর অন্ততপক্ষে 

কয়েকটি যে প্রকৃত তারই রচনা সে-সম্পর্কে আধুনিক পণ্তিতগণ অযথা 
সন্দিহান নন। রামমোহন এগুলির অধিকাংশকে পরবর্তাকালের অর্বাচীন রচনা 
অনে করলেও যুজির দিক দিয়ে এজাতীয় ভক্তির উচদ্কীসকে শংকরের লেখনীপ্রস্থত 
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বলে মানতে তাঁর আপত্তি ছিল ন1।১১* আর শংকরের সিদ্ধান্ত অনুমারে তো! 

অধৈতভূমিতে উপান্ত, উপাসক, দেবদেবী, ঈশ্বর কিছুই নেই, সেখানে একমাত্র 
তত্ব বিশুদ্ধ চৈতন্য; স্থুতরাঁং ভেদজ্ঞানভিত্তিক উপাসনার প্রশ্নই সেখানে 

উঠছে না। এই নিধিশেষ স্তরে উপনীত হুবার একমাত্র মাধ্যম হল ব্যক্তিগত 
সাঁধনালন্ধ অন্থভূতি। এরই পৃথক নাম রামমোহন দিয়েছিলেন 'দাঁধন,। 

এতদুরপর্যস্ত মোটামুটি শংকরমতের অনুমরণ করলেও অতিরিক্ত ছুটি বিশেষ 
ক্ষেত্রে বামমোহনের উপাঁসনাতত্বে মৌলিকতার পরিচয় পাওয়! যায়ঃ এর 
প্রথমটি ছল, ব্যবহারিক ভূমিতে সমবেত উপামনার ধারণা, দ্বিতীয়টি পূর্ণাঙ্গ 
সমবেত উপাসণার সঙ্গে মানবগ্রীতির অবিচ্ছেষ্য সম্পর্ক। এই দুটি প্রতায়ের 

কোনটিই পূর্ববর্তী ভারতীয় স্থত্র থেকে আহরিত নয়। হিন্দুধর্মের পৃজা, উপাসন! 

ধানধারণা ইত্যাদি সব কিছুই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভিত্তিতে পরিকল্লিত। এমন কি 
মন্ন্যাপীদের মঠ বা সংঘের অধিবাসীরাও (তারা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন যে কোনও 

সন্প্রদীয়েরই হন না কেন), সকলেই মূলত ব্যক্তিগত সাধক, তাদের প্রত্যেকেরই 
লক্ষ্য বাক্তিগত নির্বাণমুক্তি। হ্বর্গকামী গৃহীদের পুজানুষ্ঠান গ্রভৃতিরও সেই 
একই চরিত্র। রামমোহন হিন্দবধর্ষের এই বাক্তিগত সাধনার এতিহটিকে 

গ্রহণ করলেও একে যথেষ্ট মনে করেন নি। আলোচনাগ্রসঙ্গে আমর! 

দেখেছি ধর্মের সামাজিক রূপের গুরুত্ব তার কাছে ছিল অপরিসীম। 

মুনলমান ও খ্রীষ্টায় ধর্মদয়ের সঙ্ষে গভীর পরিচয়স্থত্রে তিনি উপলব্ধি 

করেছিলেন, এই ছুই সম্প্রদায়ের সমবেত লামাঁজিক উপাসন] তাদের সামাজিক 

শক্তির উৎসরূপে ইতিহাসকে কতটা প্রভাবিত করেছে। অপরপক্ষে হিন্দুসমাঁজে 

গ্রচলিত ব্যক্তিভিত্তিক বাহৃপূজা ( ও বর্ণভেদ ) সমাজদেহে যে সংকীর্ণ ও তীব্র 

ভেদবৈষমা এবং সাশ্প্রদায়িকতার সঞ্চার করেছে তাঁর ফলে সমগ্র হিন্দুসমাজ 
নিবার্ধ ও যে কোনও জাতীয় প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। 
মুসলমান ও খ্রীীয় স্রদায়ের সমবেত সামাজিক উপাসনার দৃষ্ঠ রামমোহনকে 
সর্বদা মুগ্ধ করত। ডঃ ল্যাণ্ট, কার্পেন্টারের সাক্ষ্য অন্ুদারে আইজাক ওয়াস 
(১৬৭৪-১৭৪৮) রচিত স্থবিখ্যাত শ্রীষ্ীয় স্তোত্রগ্রন্থের (ন570-8০০1) 

নিয়লিখিত পঙ্্ক্তি কটি রামমোঁহনের খুবই প্রিয় ছিল : 
“1,010 1150 02118000601 03 00 86৫ 

£৯ আ)016 8952000]15 ভা 0181)10 00৫০, 
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হিন্দু সমাজে এই সমবেত উপাসনার প্রবর্তন করে ধর্মকে সামাজিক সংহতির 

মাঁধায়ে পরিণত করাই রামমোহনের অন্যতম স্বপ্ন ছিল । এক্ষেত্রে মুসলিম ও 

রীস্ীয় আদর্শ যে তীর চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে, তাঁতে বিশেষ সন্দেহ নেই। 

সমবেত ভূমিতে মাঁনবসেবা তথা সমাজকল্যাণের প্রতায়কে ধর্মাচরণের 

অঙ্গরপে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেও গ্রীষ্মের মানবপ্রীতির আদর্শ ও 
সমকালীন পাশ্চাঁতা লিবারাল চিন্তাধারার সমাজমুখীনতা বিশেষভাবে কার্ধকরী ; 
হিন্দুধর্মের ব্ক্তিভিত্তিক বর্ণভেদখগ্ডিত নীতিচিন্ত|! সেখানে রামমোহনকে বিশেষ 

সাহাঁা করে নি। 

ধর্সসংস্কারকরূপে রামমোহনের উদ্দেশ ছিল, সমগ্রভাবে তাঁর উপাসনার এই 

বিশিষ্ট ধারণাকে একটি সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করা । কাজটি তীর 

দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে খুব সহজ ছিল না। পরিকল্পিত সংস্থাটির ভিত্তি হবে 
একেশ্বরে বিশ্বীম ও তাঁর চবিত্র হয়ে সার্বভৌম । রামমোহন হিন্নুসমাজের 
উচ্চতম বর্ণজাত, হিন্দুসমাজের অন্তভূ-ক্ত থেকেই এই পৰীক্ষা স্থরু করতে তিনি 
বদ্ধপরিকর ছিলেন। স্থৃতরাং বাহত এই প্রতিষ্ঠানের ভারতীয়ত্ব এবং হিন্ৃত্ 

বজায় রাখা তার পক্ষে একান্ত আবশ্যক ছিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাৰে রচিত বাঙলা 

প্রার্থনাপত্র পুস্তিকায় ও তার ইংরেজি সংস্করণ [700)16 90828901075 00 

1018 ০০000001062 আ1)0 06116 11) 01১6 016 "০৪ 0০-এ তিনি 

হিন্দু পরিপ্রেক্ষিত অক্ষুণ্ণ রেখে সার্বভৌম একেশ্বরবাদীরপে আত্মপ্রকাশ 
করেছেন। উভয় রচনাতেই বৈদিক ব্রষ্মোপাসনায় বিশ্বাসী হিন্দুরূপে দেশী, 
বিদেশী সকল ধর্স-সম্প্রদীয়ের প্রতি তাঁর প্রীতি ও মৈত্রীর হস্ত সম্প্রসারিত ।১১৮ 

আদর্শকে সাংগঠনিক রূপদানের কাজে রামমোহন প্রধানত তিনটি সমন্তার 
স্মুথীন হয়েছিলেন £ (১) সমবেত মামাজিক দ্বৈতবাদী উপাসনা ও 

ব্যক্তিগত অদ্বৈতবাদী সাধনের মধ্যে উপযুক্ত সামধ্বন্য স্থাপন ; (২) এমন একটি 

ধর্মমগুলী গঠন যাঁর চরিত্র হবে একাধারে সার্বভৌম ও হিন্দু; (৩) লমবেত 
উপাসনার একটি স্থুসন্থদ্ধ প্রণালী আবিষ্কার যার কোনও নজীর হিন্ুধর্মে 
অবর্তমান। দুরূহ হলেও এই সমন্তাগুলির আশ্ত সমাধান রামমোহনের 

কাছে প্রয়োজন ছিল, কেন না তিনি তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, 
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হিন্দুধর্মের গুচলিত স্থূল বাহপূজা হিন্দুর সমাজদেহকে ছূর্বল ও অকর্মণ্য করে 
ফেলেছে। 

প্রথম সমস্তার সমাধানকল্পে রামমোহন যে প্রস্তাব করেছিলেন পূর্বে 
সংক্ষেপে তাঁর উল্লেখ কব] হয়েছে। তাঁর মতে সামাজিক উপাঁসনায় ব্রন্ষের তটস্থ 

লক্ষণগুলিকেই অবলম্বন করতে হবে। এই উপাসনা হবে আরাধনা ও 

ভক্তিমলক এবং মুখ্যত উপাস্ত-উপাঁদক ভোদজ্ঞানের উপর গ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই 

সামাজিক উপাঁপনার অনিবার্ধ পরিপূরক রূপে তিনি নির্দিষ্ট করেছেন প্রত্যেক 
উপাসকের ব্যক্তিগত “সাঁধন'কে যার ভিত্তি হবে ব্রন্ষের স্বরূপলক্ষণের অনুধ্যান 

এবং যার চরম লক্ষ্য উপাসকের নিবিশেষ অছৈতবাদ সম্মত ব্রহ্ষস্বরূপ- 

প্রাঞ্থি।১১৯ ব্রদ্মের তটস্থলক্ষণতিত্তিক সগ্তণ সামাজিক উপাঁনা তত্বগতভাবে 

এই ব্যক্তিগত নিধিশেষ-সাধনের প্রস্থতিমাত্র। এক্ষেত্রে রামমোহনের নির্দেশ অতি 

স্পষ্ট। সামাজিক উপাসনার হিন্দু পটভূমি বজায় রেখেও তাকে সর্বজনগ্রাহ 
করবার সমস্যাটি ছিল আরও কঠিন। এই উদ্দেগ্ে রামমোহন তার অবলখিত 

সামাজিক উপাসনাপ্রণালীকে সর্বপ্রকার সংকীর্ণ, বাহ, অর্থহীন আচারের 

নাগপাশ থেকে মুক্ত রেখে তাকে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের যে যে অংশে ব্রদ্ষবাদ ও একেশ্বরবাঁদ ব্যাখ্যাত হয়েছে, 

যেমন উপনিষদ, ত্রন্বসত্র, গীতা, ও পুরাণতন্ত্রাদির নির্বাচিত অংশ - সেগুলিই 

উপাসণার জন্য অবলখিত হল। উপাসনাকে সম্পূর্ণ একেশ্বরবাদভিত্তিক 
করবার উদ্দেশ্টে-এর সঙ্গে মৃত, চিত্র, প্রতীক প্রভৃতি সর্বপ্রকার হষ্টবস্তর ংশ্রব 
সযত্বে বজিত হল। সমস্ত ধর্মসন্প্রদায় ধর্মগুরু ও ধর্মশান্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল 
এই উপাসনাপ্রণালীর অঙ্ক এবং উক্ত বিধি অনুসারে সর্বসশ্প্রদায় ছিলেন এই 

উপামনাহুষ্ঠানে গ্বাগত। সমসাময়িক সাক্ষ্যে পাওয়! যায় খষ্টান ও মুসলমান 
সম্প্রদায়ভু্ত ব্ক্তিগণও এতে যোগ দিয়েছেন এবং মধ্যে মধ্যে এ সকল 
সম্্রদায়ভুক্ত বালকগণকে দিয়ে অনুষ্ঠানে স্তবগান গাওয়ানো হয়েছে ।:২ 

কোনও শ্রেণভেদ ব! বর্ণতেদ উপাসনাকালে সাধারণভাবে মান! হত না, তবে 

এ বিষয়ে একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ্য । তখনকার দিনে কলিকাতায় বেদের 
মন্ত্রতাগ আবৃত্তি করতে সক্ষম ছিলেন একমাত্র দক্ষিণী তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণস্প্রদায়। 

তৎকালীন বাঙালী ব্রাহ্মণর] কেউ কেউ শ্রুতির জ্ঞানকাণ্ডে বা উপনিষদ পারদর্শা 
হলেও সাধারণত বেদমস্ত্রে অজ্ঞ এবং সেই হেতু বোপাঠে অনভ্যন্ত ও অপারগ 

৩৭৬ 



ছিলেন। হৃতরাং বোমন্ত্রআাবৃত্তির ব্যাপারে এই বেদজ্জ তৈলঙ্গী ব্রাঙ্মণশ্রেণীর 
উপর নির্ভর করা ছাড়া বামমোহনের গত্যস্তর ছিল না; এবং এরা কোনও 

ক্রমেই অত্রাঙ্মণসমীপে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে রাজী ছিলেন না। তাই এদের 
আবৃত্তিকালে সাধারণ উপাসকমণ্ডলীর অগোচর একটি স্বতন্ত্র আবৃত স্থানে 

এদের আসন দিতে হয়েছিল। কিন্তু রামমোহনের অন্থব্তা রামচন্দ্র বিদ্াবাগীশ, 

উত্পবানন্দ বিষ্ভাবাগশ প্রভৃতি বাঙালী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এ বিষয়ে ছিলেন 

উদার। শ্ভৃতে তৈলঙ্গী বিগ্রগণের বেদমন্ত্র আবৃত্তি সমাপ্ত হলে উক্ত বাঙ্গালী 
পণ্ডিতরা নিদ্ধিধায় সর্বশ্রেণী ও সর্ববর্ণভুক্ত শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে গ্রকাশ্তে শ্রুতি 
(উপনিষদ ) পাঠ ও ব্যাখা! করতেন সনাতন বর্ণাশ্রমবিধিকে উপেক্ষা 

করে।১২১ শুপ্রের বেদঅবণ শান্্মতে অকর্তব্য এই লনাতন নিষেধের মূলে 

এই ভাবে রামমোহন প্রবতিত সামাজিক উপাঁসনাপদ্ধতিতে প্রথম থেকেই 
আঘাত করবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, যদিও দক্ষিণী ত্রাক্ষণসম্প্রদায়ের 

সংকীর্ণতার স্বীকৃতিহেতু এ ব্যবস্থা তার কালে পূর্ণতা লাভ করে নি। ১৮৪১ 

সালে এই পূর্ণত! সম্পাদন করেন বরাঁমমোহনশিষা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।১২২ 

সামাজিক উপামনার সর্জনগ্রাহহ পদ্ধতিসংক্রান্ত তৃতীয় সমস্যাটি ছিল 
সবচেয়ে জটিল, কেননা এই ঝাপারেও হিন্দু পরিপ্রেক্ষিত বক্ষা করবার 

'আবশ্তকতা অন্যান্ত ক্ষেত্রের মতোই ছিল, অথচ হিন্দুধমের এতিহো কোনও 

সর্বজনীন দৃষ্টান্ত রামমোহন খুঁজে পাননি। এর লমাধান তিনি পেয়েছিলেন 
প্রধানত খ্রীষ্টধর্ষের ও গ্রী্টীয় উপামনাপদ্ধতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় 
থেকে। ১৮২১ শ্রীষ্টার্ষে কলিকাতা ইউনিটাবিয়ান কমিটি প্রতিষ্ঠিত 

হয়। রামমোহন এর অন্যতম সংগঠক ছিলেন এবং ১৮২৮ সালে গ্রকাশ্রে 

তাঁর নিজন্ব ধর্মমংঘ প্রতিষ্ঠা করবার আগে তিনি এই একেশবরবাদী গ্রী্রীয় 
সংঘের নিয়মিত উপাসক ছিলেন। সেই প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত পদ্ধতি যে 
তাকে প্রভাবিত করবে তা! খুবই স্বাভাবিক | বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 
ব্রাঙ্মমমাজে তার প্রবর্তিত সামাজিক উপাসনাপদ্ধতির তিনটি ক্রমিক স্তর 

বেদমন্ত্রপাঠ, উপনিষদপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং লঙ্গীত খ্রীষ্টায় উপাসনার 
তিনটি আনুপূর্ধিক অঙ্গ__বাইবেলপাঠ, 5৫০০ বা উপদেশ ও সঙ্গীত এই 

তিন অঙ্গের সঙ্গে বাহৃত সম্পূর্ণ মিলে যায়। কিন্তু এ কথা শ্মরণীয়, এই 
সাদৃষ্ঠ মাত্র বাহ্ অঙবিগ্াসেই আবদ্ধ; আমর! দেখেছি, বিষয্ববস্তর ক্ষেত্রে 
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রামমোহন হিন্দুধর্মের বৈদিক এতিহাকেই তীর সামাজিক উপাসনার ভিত্তিকূপে 

গ্রহণ করেছিলেন। গ্রীষ্ীয় সত্র ছাড়া উপামনার আবস্তিক অঙ্গরূপে লোৌকভাষা 
ও সঙ্গীতব্যবহারের অতিরিক্ত প্রেরণা! এসেছিল নানকপন্থী, কবিরপন্থী, দাছুপন্থী 

প্রমুখ ভারতের মধাযুগীয় একেশ্বরবাদী কয়েকটি উপাসকস্প্রদীয়ের নিকট 
থেকে-ধাদের সাধনার সঙ্গে রাঁমমোহনের পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। কিছু লক্ষা 

করবার বিষয়, এই মধাযুগীয় সম্প্রদায়গুলির ভক্তিসঙ্সীতের ধারাঁকেও তিনি 
বৈদিক এতিহের সঙ্গেই জড়িত করেছেন। 'প্রার্থনাপত্র' (১৮২৩) পুস্তিকায় 
তিনি যা বলেছেন সংক্ষেপে তার মর্ষ এই £ দশনাম! অগ্ন্যাসীদের মধো কোনও 

কোনও গোষ্ঠী, নানকপন্থী, কবিরপন্থী, দীছুপন্থী ও সন্তমতাবলম্ী গ্রভৃতিরাও 

সর্বজনীন একেশ্বরবাদী উপামক এবং সেই হেতু “তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাবে 

আচরণ আমাদের কর্তবা।” এবা লোকভাষায় উপদেশ দেন এবং 

লোকভাষায় রচিত সঙ্গীত এদের উপাসনার অঙ্গ__-এতে কোনও দোঁষ নেই-_ 
কেন না স্বয়ং যাজ্ঞবন্কাই বিধান দিয়েছেন, বেদগানে ধারা অনমর্থ তারা অন্ত যে 
কোনও প্রকাঁর (লৌকিক ) পারমার্ধিক সঙ্গীত সাধনা দ্বারা মোক্ষলাত করতে 
পাবেন; এবং বঘুনন্দন শিবধর্মের বচনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করেছেন শিবের 
গ্রহণক্ষমতা অনুমারে সংস্কৃত, প্রাকৃত বা দেশতাষায় যিনি উপদেশ দেন তিনিই 
গুরুপদবাচ্য 1১২৩ সংগীতকে উপাসনার অঙ্গবূপে স্বীকৃতি দান প্রসঙ্গে রামমোহন 

কিন্ত তাঁর অতিপরিচিত গোঁড়ীয় বৈষ্ঞবসম্প্রদায় অবলগ্িত 'সংকীর্তন'কে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। এর কারণ সহজেই অনুমেয়। সাকার উপাসনা 
ও রূপান্যঙ্গ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা ও সঙ্গীতের মজ্জাগত।১১৪ রামমোহনের 
মত কট্রর নিরাঁকারবাঁদীর পক্ষে স্বীয় উপাসনার সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করা সম্ভব 

ছিল না। সর্বশেষে পুনর্বক্রবা মানবপ্রেম ও মানবকল্যাণসাধন এই সামাজিক 
উপাসনার অপরিহার্য অঙ্গরূপে কল্পিত এটিকে বাদ দিলে রামমোহনের মতে 

উপাসনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 

বর্ণিত সামাজিক উপাসনাপ্রণালীকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 

রামমোহনের পরিকল্পনাটি ছিল হিনু পরিপ্রেক্ষিত সত্বেও মন্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, 
-ধর্মক্ষেত্রে উদার সহিষ্ণুতা এর ভিত্তি/ এই উপাননাস্থলে সর্বস্প্রদায়ের ছিল 

সাদর আমন্ত্র। অপর "পক্ষে তত্বের ক্ষেত্রে এর বৈশিষ্ট এক সমঘ্বিত দৃষ্টি যা 

সমস্ত ধর্মের মূল সত্যগুলিকে মিলিয়ে সমবেত সাধনার এক একাভূমি 

৩৭৮ 



'আবিষ্কারে আগ্রহী। প্রথম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত 

আলোচনা করেছি, কথা না বাড়িয়ে এখানে সংক্ষেপে এইটুকু পুনরাবৃত্তি 

করলেই যথেষ্ট হবে, রামমোহন এই সর্বজনীন উপাঁসনাপদ্ধতি প্রবর্তনের 

মাধামে এক বৃহত্তর জাতীয় সংহতি সাধনের স্বপ্নই দেখেছিলেন 1১২৫ 'প্রার্থনাপত্র' 

(১৮২৩ ) পুস্তিকায় বা ১৮৩০ সালে সম্পাদিত ব্রাক্মপমাজের ন্যাসপত্রে ("এ$ 

10660) সর্বসশ্প্রদায়ের প্রতি যে গ্রীতিপূর্ণ উদার দৃষ্টি প্রতিফলিত তার উৎস 
কি, এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এর উত্তরে বল! যায় রামমোহন এ ক্ষেত্রে মূলত 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন হিন্দুধর্ম ছ্বারা। অধ্যাত্মভূমিতে হিনৃধর্মাপেক্ষা 
উদ্দার, সহিষ্ণু ধর্ম আর নেই--যঘে কোনও পৃজান্ষ্ঠান বা সাধনপদ্ধতিকে 
এই সর্বলোলুপ ধর্ম স্বচ্ছনে' আপন অঙ্গীভূত করে নিতে সক্ষম, এবং ইতিহাসে 
বারবার একে এই ভূমিকায় দেখা গেছে। ফলে স্থল জড়োপামনা| থেকে 

উচ্চতম ব্রহ্মবাঁদ পর্বস্ত হিন্দুধমে সব কিছুই যথাযথ স্থান অধিকার করে বর্তমাঁন। 

হিন্দুধর্মের এই চরিত্র ও এঁতিহাসিক ভূমিক রামমোহনের সুম্্ দৃটিতে ধরা 

পড়েছিল। অপর পক্ষে সেমিটিক গোঠীজাত ইহুদী, ইসলাম ও খরষ্ট ধর্মের নানা 
ংসনীয় দিকগুলির অনুরাগী হওয়া সত্তেও পরধর্মের প্রতি এদের দ্বণা, বিদ্বেষ 

ও জিঘাংসাত্বক মনোভাবের তিনি ছিলেন তীব্র সমালোচক । 'তৃহফাৎ-এর 

যুগেই ইসলামের উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি উচ্চক এবং উত্তরকালে 

তাঁর এই দৃিতঙ্গীর পরিবর্তন হয় নি।১২৬ খ্রীটীয় সম্প্রদায়গুলির পরধর্মপীড়ন- 
স্পৃহা ইতিহাসে যে কত বক্তত্রোত প্রবাহিত করেছে- গ্রী্ায় বিতর্ক প্রসঙ্গে 
একথা তিনি প্রতিপক্ষকে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন ।১২৭ অপর পক্ষে 

লামাজিক দৃষ্টিতে অনুদার হলেও অধ্যাতভূমিতে হিন্দুধর্ম যে কত সহনশীল সে 
সম্পর্কেও তার উক্ভি অতিম্প্ট : [613 ৮61] 1070) ৫০0 016 13016 

৮0110 08170 7090016 01. 621: 816170016 0012181)0 0081) 006 

[5170005 আ[)0 10211656 ৪11] [01 00 065 6008115 1001) 106 

16801) 01101511016 09165061002) আ1)101) 600018068 (06 £0০0 0£ 

৪৫ [611810058 5৪০৮ ৪190 ৫61500010)90100.1১২৮ হিন্দু ও খ্রীষধর্মের 

মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, শিষ্য চন্দ্রশেখর দেবের এই প্রশ্নের উত্তরে আলোচনাগসঙ্গে 
বামমোহন তাকে বলেন £ “70700197015 & 161181018০0 00161810018 

8150 106206) ড711101) 01015010069 8150 08081) 1015 10110618 
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810 015010165, ঢা1)101) 119 00110 218 8001) £0:806....1:1)6 6৫৪৪ 

(62011 076 01015 161181017 10101) ০07510615 1016:201) 60 09৪ 

এতে 0 1781.1১২৮ অবশ্যই হিন্দুধর্ম অনুপ্রাণিত তার এই আধ্যাত্মিক 

উদারতার সমর্থন উত্তরকালে তিনি লাভ করেছিলেন সমকালীন ইউরোপীয় 

লিবারাল দর্শন, বিশেষত জন লকের চিন্তাধারা! থেকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই 

সাদৃশ্রের প্রতি দৃহি আকর্ষণ করা হয়েছে ।১২৯ 
আমর] দেখেছি তন্বভূমিতে রামমোহনের সমদ্িত দৃষ্টির বর্ণনাপ্রনক্গ 

মনিয়ার উইলিয়মস তাঁকে তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞান (5018006 ০৫ ০0700918- 

(০ 16115107) )-এর জনক অভিধা দিয়েছিলেন । রামমোহন বিভিন্ন ধর্মের 

তুলনাত্বক আলোচন! করেছেন নৃতাত্বিক বা! মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, 

একালে যেমন দেখা যায় টাইলর, জেম্স ফ্রেজার বা উইলিয়ম জেম্সের 
রচনায় ।১৩, উক্ত মনীধিগণ বিভিন্ন ধর্মের আচার, অনুষ্ঠান 00081) বা 
অভিজ্ঞতাঁর (80811670০6) জগৎকে সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেছেন নিরপেক্ষ ও 

নিরাসক্ত ভাবে বাইরে থেকে । রামমোহন আধ্যাত্মিক জগতের অন্দরমহলের 

মান্তুষ, তার বিভিন্ন ধর্মের অন্তঃগ্রক্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল 
প্রধানত ধর্মসাধনাঁর ও ধর্মাচরণের এক একাতূমি আবিষ্কার করা, যাঁর ফলে 
প্রচলিত কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার অবদান ঘটবে ও মানুষ এক সার্বভৌম 
আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভূমিতে মিলিত হতে পাঁরবে। এ বিষয়ে তার কালে 
পাশ্চাত্য জগতে তার কোনও সহপথিক সহসা চোখে পড়ে না। অষ্টাদশ 

শতাবীতে ইউরোপীয় ধর্মচিন্তায় সাধারণত ধর্মজগৎকে সত্য ও মিথ্যা দুই 

ভাগে ভাগ করা হত, এবং শ্রীষ্টধর্মই গণ্য হত একমাত্র সত্যধর্মরূপে ; হিন্দু 
বৌদ্ধ, মূসলমান প্রমুখ বাকী সব ধর্মই এই দৃষ্টিতে ছিল মিথ্যা ।১০০ সম্ভবত 
এক্ষেত্রে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম স্থপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী এবং ইউনিটারিয়ান 

্ীষটধর্মের নেতৃস্থানীয় প্রবক্তা ও সংগঠক জোসেফ গ্রীস্ট লে (১৭৩৩-১৮০৪ )। 
১৭৯৯ গ্রীষ্টাবে গ্রকাশিত তাঁর 4 00217811901) ০£ 006. [15501600018 06 

[00565 আ10) 00056 06 006 101110095 ৪120 00006: £001676 

10০05 গ্রন্থখানিতে ইহুদী ও হিন্দুধর্মদ্য়ের কিছু তুলনামূলক আলোচনার 
সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। কিন্তু রামমোহন যে এগগ্রস্থের সঙ্গে পরিচিত 

ছিলেন এমন কোনও প্রমাণ নেই। প্রনঙ্গত এ কথাও বিবেচ্য, গ্রীষ্টলে 
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গ্রীক, লাটিন, হিক্র ভাষায় পারঙ্গম হলেও সংস্কৃত জানতেন না এবং হিন্দুধর্ম ও 

দর্শন সম্পর্কে তাঁর যা! কিছু সংগ্রহ তা ছিল উইলিয়ম জোন প্রমুখ ততসাময়িক 
প্রাচাততবিদ্গণের কূত অনুবাদতিত্বিক। তার উক্ত গ্রন্থগ্রকাশের, অন্যতম 
উদ্দেশ্য ছিল বাইবেলের 010 [:59680190৮এর অন্ততু্তি মৃযার (10563) 

গ্রন্থপঞ্চক (08068060০8) বেদপ্রভাবিত, উইলিয়ম জোন্সের এই মত খণ্ডন 
করা। তা ছাড়া মনীষা ও পাগ্ডিতের অধিকারী হওয়া! সত্বেও প্রীস্টলে 
বাইবেল বন্নিত খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের (707:50163) প্রত্যেকটিকে 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য মনে করতেন এবং সেগুলিকেই খ্রীষ্ধর্মের ভিত্তি গণ্য 
করেছিলেন।৯১ এখানে রামমোহনের সঙ্গে তার মৌলিক প্রভেদ ছিল। বন্তত 
১৮৫৬ পালে ম্যাক্স মালের রচিত 8:8885 ০01] 00109819056 1150)010£5 

প্রকাশিত হুবার পূর্বে, বর্ণিত বিশেষ অর্থে তুলনাত্বক ধর্মালোচনাঁর প্রতি স্পষ্ট 
প্রবণতা! পাশ্চাত্য জগতে চোখে পড়ে না। অপর পক্ষে মধ্যযুগের ভারতীয় 

অধ্যাত্বচিন্তার বিকাঁশধারাঁটিকে বিশ্লেষণ করলে শতবিধ ঘন্থ ও সংকীর্ণতার 

মধোও এমন দু' একটি পর্ব দৃষ্টিগোচর হয় যার মধ্যে তুলনামূলক বা সম্বিত 

ধর্মদৃটি ম্পষ্টত আভামিত। প্রসঙ্গত বিভিন্ন ধর্মসমীক্ষার ভিত্তিতে সম্রাট 
আকবর কর্তৃক উদ্ভাবিত 'দিন্-ই-ইলাহি” নামক আধ্যাত্মিক একীকরণ 
প্রচেষ্টার ( ষোড়শ শতাব্দী ) কথ প্রথমেই মনে পড়ে। এই ধারারই অন্তর্গত 

শাঁসকশ্রেণীর মধ্যে আকবরের উত্তরসাধক শাহ্জাহানপুত্র দার শুকোহ্, 
উপনিষদ, ও গীতার ফার্সী অন্থ্বাদ প্রকাশ ছাড়াও যিনি হিন্দু মূসলমান ছুই 

ধর্মের অন্তনিহিত এঁক্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় রচনা করেন 'মাজমা-উল্- 
বাহরেইন” বা “ছুই সাগরের সঙ্গম (সধ্যাশ শতাবী)। ইনি স্পষ্টই 
বলেছিলেন, হিন্দুশান্্ উপনিষদ একেস্বরবাদের সমুদ্রবিশেষ ; এটিই হল জগতে 

প্রথম ঈশ্বরগ্রেরিত গ্রন্থঃ এবং পবিভ্র কুরাণে নিহিত বহু রহন্তের বাখাই 
উপনিবদে পাওয়া যায়।১৩২ এই সুত্রে উল্লেখা, সঞ্ডদশ-অষ্টাশ শতকের 
ৃফী সাধক মির্জা জানজানান মজ হর শহীদ; দারা শুকোহর যেন প্রতিধ্বনি 
করেই ইনি লিখেছিলেন, “হষ্টির প্রারস্তে ঈশ্বর তার অসীম করণায় স্থট্টি করেন 
চতুর্বেদ ; হিন্দুধর্মের অন্তর্গত গ্রতিটি মন্প্রদায়ই ভগবৎসত্তার একো, সৃত্টি-স্থিতি- 
গ্রলয়তত্বে ও দাঁনবাত্মার নৈতিক দায়িত্বে বিশ্বামী ; ইনলামী শরিয়তে অনু্লিখিত 

হিন্দুধর্মের মত উত্রষ্ঠ আরও একাধিক ধর্ম জগতে আছে।”১০ এই প্রসঙ্গে 
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মুদলমান লেখক মোহিন ফনির নামে প্রচলিত ১৬৪৫ খ্রীষ্টাকে রচিত 
'দবিস্তান্ ই-মজহব' নামক ফার্সী গ্রন্থখানিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারও 
কারও মতে গ্রন্থখানি একজন জবথু্ীয় পুরোহিতের রচন1। এই গ্রস্থখানির 
বারটি অধায়ে নিরপেক্ষ বিষয়মুখী দৃষ্টিতে হিন্দু, মূদলমান, জরথুষী়, ইহুদী, 
টান, শিখ, তিব্বতী, সৃফী, আকবর প্রবর্তিত 'দিন-ই-ইলাহি; প্রভৃতি ধর্মের 
যে সমীক্ষা দেখা যায় তা একালের উইলসন বা অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাকে 
বার বার শ্মরণ করিয়ে দেয়।১৩৪ বিশেষত গ্রস্থকারের হিন্ুধর্মবিষয়ক 
আলোচনাটি অতি বিস্তারিত, এবং বিভিন্ন হিন্দু দর্শনগ্রস্থান ও শান্ীয় 
এবং লৌকিক হিন্মুপশ্্রদায়গুলি সম্পর্কে বাপক অস্থসন্ধানের পরিচায়ক ! এমন 
কি রামমোহন কর্তৃক একাধিকবার শ্রদ্ধাভরে উল্লিখিত একেশ্বরবাদী উদাসী 
বা বৈরাগী, নাঁনকপন্থী, কবীরপন্থী, দীুপস্থী সশ্পরদায়গুলিকেও দবিস্তানের 
লেখক বাদ দেন নি।১৩ রামমোহনের উক্ত সম্প্রদায়গুলির স্রদ্ধ উল্লেখেরও 
এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি গভীর তাৎপর্য আছে। মধা যুগের ভারতীয় ভক্তি- 
আন্দোলনের ধারাটি লৌকিক স্তরে হিন্দু-মুদলমান ধর্মতত্বের পাঁরম্পরিক 
প্রভাব সঞ্জাত যুক্ত সাধনার ফল। এই ভক্তিধর্মের ইতিহাসে আবির্ভূত 
হয়েছেন কবির, নানক, দ্াছু, রজ্জব প্রমুখ ছুই শতাধিক সন্ত (পঞ্চদশ থেকে 
উনবিংশ শতাবী ) ধাদের বাণী বিশ্লেষণ করলে এই মাধনার কয়েকটি মামান্- 
লক্ষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে £ (১) মুিপূজ] ও জাতিতে? বর্জন 
(২) গৃহস্থাশ্রমে শ্রদ্ধা) (৩) জীবের প্রতি দয়া ও মানুষকে মান্য হিসাবে 
গ্রীতি ও মর্যাদা প্রদর্শন); (৪) যান্ত্রিক আচার পালনের ও ধর্মাচরণে কপটতার 
প্রতি কটাক্ষ; (৫) দুর্নীতির তীব্র নিন্দা; (৬) সাঁধুসঙ্গ ও বিশুদ্ধ জীবনচর্ধার 
গুরুত্ব স্বীকার (৭) সর্বসস্পরদায়ের ষাঁধন্পত্ধতির সার গ্রহণ ।১০* বন্তত এই 
ভক্তিপস্থী আচার্যদের সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন উক্তি বিচার করলে রামমোহনের 
সার্বভৌম ধসিদ্বান্তের সঙ্গে তাঁর অস্তরক্গ সাদৃণ্ঠ অবস্তই চোখে পড়ে। বর্তমান 
কালে বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন দেন 
শাস্ত্রী তিনটি অনবদ্য নিবন্ধে» এবং রবীন্দ্রনাথ একাধিক গ্রন্থে ১৯৩৮ যদিও 
এদের আলোচনার সুত্ধ ধরে অপর কেউ বিশেষ অগ্রসর হন নি। ফার্সী হিন্দ 
ও উদ্ু ভাষায় রামযোহনের হ্বচ্ছন্দ অধিকারের কথা এবং প্রথম জীবনে তাঁর 
ভ্রমণপ্রসঙ্গ মণে রাখলে এ অনুমান সঙ্গত ভাবেই কর] চলে, অধায়ন ও 
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প্রত্যক্ষ সংশ্রবের মাধামে ভারতীয় মধাযুগের ধর্মবিষয়ক উদার পরীক্ষা- 

নিরীক্ষার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। ধর্মক্ষেত্রে তীর 
সার্বভৌম দুটির ক্রম-অভিবাক্তিতে এর প্রভাব যে কার্ধকরী হবে তা একান্ত 
স্বাভাবিক। 

দেখ! গেল, সর্বজনীন সমবেত উপাসনার জন্য রামমোহন ব্রন্মনভা৷ বা ব্রাহ্ম- 

সমাজ শীর্ষক যে সংস্থা স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে পরম্পরনির্ভর ছুটি আদর্শ 

সম্মিলিত ভাবে প্রতিফলিত-সার্বভৌম ঈশ্বরোপামনা এবং মানবগ্রীতি ও মাঁনব- 
মেব!। ঈশ্বরোপাসনার অঙ্গরূপী এই 'মানবগ্রীতির” ধারণা! গ্রথম থেকেই তাঁর 

চিন্তার বৈশিষ্ট্য । 'তুহ ফাৎ" (১৮*৩-০৪) ও “বেদা্তগ্রন্থ' (১৮১৫) রচনাদ্য়ে এর 

স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।১০ বাঁমমোহন ও তার মণ্ডলী অবলঙ্ষিত সমাজ- 

সংস্কার-কর্মহচী এই উৎম থেকেই উদ্ভূত এবং সার্বভৌম সামাজিক 
উপাসনার স্বাভাবিক পরিণতি রূপেই পরিকল্লিত। অধ্যাত্মিক জীবন গঠন 

সম্পূর্ণ হয় না যদি না উপাঁদকগণ সমন্ত বাধাঁবিপত্তি এমন কি প্রাণনাশের 

আশংকা] পর্বস্ত তুচ্ছ করে সমাজকে এক্যবদ্ধ, উদার ও প্রগতিখল রূপ দেবার 

চেষ্টা না করতে পারেন। মমাজ-পরিবর্তন সম্পর্কে বামমোহনের 

চেতনা ছিল স্বাত্বক। এই পরিপ্রেক্ষিতে ত্দানীভ্তন হিন্দুসমাজব্যবস্থার 
গ্রায় এমন কোনও ব্যাধি ছিল ন1 যার উপর তার সন্ধানী দৃষ্টি পড়ে 

নি।১** তবে পরিপান্থিক বিবেচনা করেই হোক বা! সময়াভাবেই হোক 
তার প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে সমান ভাবে সংগ্রাম করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। 

মতীদাহপ্রথাকে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য রূপে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। 

দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারকর্মক্ষেত্রে তার কীতি অবশ্যই মহৎ? কিন্ত 
তার চিন্তা মহত্তর। এই চিস্তাস্ত্র পরবর্তা যুগকে প্রেরণা দিয়েছে অসত্য 

ও অন্যায়ের বিরদ্ধে সংগ্রামের নব অধ্যায় রচন1 করবার । 

এ-যাবৎ বর্তমান অধ্যায়ে যে আলোচন! কর] হয়েছে সে পরিপ্রেক্ষিতে আমরা 

দেখেছি রামমোহনের সামাজিক দৃষ্টিতঙ্গীর মূলে প্রধানত ছুটি প্রেরণা কার্যকরী £ 
রত্বচেতনাসঞ্কাত সার্ভৌম মানবপ্রীতি এবং নবযুগের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শ্রীম্বরপ সম্পর্কে নিভুল ধারণা। সমকালীন 
ইউরোপীয় লরিবারাল চিন্তা নানা দিক দিয়ে তাকে প্রভাবিত করেছিল ও 
প্রধান লিবারাল মূল্যবোধগুলি তিনি আন্তরিক তাবে গ্রহণ করেছিলেন এ 
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বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই । আমাদের ম্বভাবত জানতে কৌতুহল হয়, ষে 
বুর্জোয়া লিবারাল আদর্শ থেকে তিনি তার প্রগতিশীল জীবনদর্শনের মূল 
প্রেরণাগুলি আহরণ করেছিলেন, জীবনে শেষ পর্যন্ত সে-আদর্শ ও তদনুপ্রাণিত 

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও অতৃপ্তি তিনি অনুভব 

করেছিলেন কি না; সে গুলির লীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি কোনও 

ভাবে মচেতন হয়েছিলেন কি না। বিষয়টির ধারাবাহিক আলোচনা 
করবার মত উপকরণ আমাদের হাতে না থাকলেও সমকালীন স্থত্রে কিছু 

ইঙ্ষিত পাওয়া যায়। মানবপ্রগতির ইতিহাসে লিবাবাল চিন্তাধারার 
দন যে বিপুল এ বিষয়ে কোনও বিতর্ক বা সন্দেহ নেই। প্রথা" 
গত লিবারাল চিন্তার কঠোর সমালোচক অধাঁপক ল্যান্কির ভাষায়, 
[006 010000056 16186101078 10 [10056121190] 00702 700381016 

11010617561 11010560002 €61)617] 502180910 ০: 108061191 

00101010175, 1106 20$81)06 0 30161)06 ৪৪ 011 ৪০1)165 ০৫ 

00:09£1) 006 00600] 01100985 16 0162660. 411 10 211) 006 

8010 0 006 11001 01853 10 70061 825 0116 ০: 006 10090 

96760001)6 16৮01000189 11) 10190015100 0106 ০818 [00৫ 1000 

006 71062190000 002 51066000500] 00016 00 006 88৬00661501) 

0€100015) অ10)006 006 56152 01 1061 2190 00016 ০168056 

10011201059) 006 15008001000 0090 03616. 15 & 86206116621: 601 

006 10196102106 আ 01:00 0: 10010081) 06050108110 8 561)9105 610655 00 

006 10010601 0 001)206855215 72119) ৪ 2821 101 0:00) 101 109 

01) 5216) 9 11117611655 00 20611090170 210 15 505106) আ10100 

85 8]] 10815 ০0 2 50৩18] 1)6110866 ভা10101) ভা00]0 10856 106] 

10917166]5 000161 জা10)006 05600, 10656 আ:৫ £810)5 1105 01560 

11) 06 01010010006 1106181 ০:66.21১৫১ কিষ্তু তা সত্বেও 

এই চিন্তাসম্পদের এঁতিহামিক অভিব্যক্তিকে পূর্বাপর অন্থদরণ করলে এর 
কিছু কিছু শীমাবদ্ধতাও চোখে পড়বে। মধ্যযুগের অবসানে যে নৃতন 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, লিবারাঁল চিন্তাধারা মৃখ্যত 
তারই ফদল, বুল পরিমাণে তারই প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত । বিমূর্ত তত্বহিসাবে 
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এই ভাবধারার আবেদন অবশ্ব সর্বজনীন; কিন্তু কার্করিতার ক্ষেত্রে 

দেখা যাবে আধুনিক যুগে কয়েক শতাবী ব্যাপী এতিহাসিক প্রক্রিয়ার 

মাধামে সম্পত্তির মালিকানা ক্রমশ যে বুর্জোয়া! শ্রেণীতে (রামমোহন- 
মণ্ডলীর ভাষায় ৪& 01755 0 50016598606 01)10)01), 

0120০60 060০৫) 0006 81180001805 ৪10 006 0001,+18 10030 

11700611018] 01855--:10015 10100111)6 01858) হৃস্তান্তরিত হয়েছে 

লিবারাল দর্শন গড়ে উঠেছিল তারই প্রধান অবলম্বন রূপে। বাক্তির 

স্বাতন্ত্র রক্ষায় লিবারাল দর্শন সর্বদাই অগ্রণী হয়েছে কিন্তু পঞ্চদশ শতক 

থেকে উনবিংশ শতকের আবরম্ত পর্বস্ত এই পীতির গপ্রয়োগকালে প্রায় 

সর্বত্র দেখা যায়-এ হচ্ছে প্রধানত এমন ব্যক্তির, যিনি নিজ স্বাধীনতার 

বিত্রমূল্য দিতে সমর্থ। স্থতরাঁং নবযুগের ধনিকতন্বের জীবনদর্শনরূপেই 

ইতিহাসে লিবারাল দর্শনের আত্মপ্রকাশ । রেখেশীস, ধর্মসংস্কার আন্দোলন, 

(8.691779607), সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মননরাজোর বিচিত্র পরীক্ষা- 

নিরীক্ষা সব কিছুর মধ্য দিয়ে আপন সত্তা ও প্রভাব অক্ষুপ্ন রেখে এই মত 
চড়ান্ততাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফরাসী বিপ্লবের মাধামে। কিন্ত এর 
অতান্তরীণ স্ববিরোধটুকু থেকেই গেল; লিবারাল মূলাবোধগুলি রইল আবেদনে 
সর্বজনীন কিন্তু প্রয়োগে সীমাবদ্ধ। উৎপাদনব্যবস্থার উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন 

সম্পত্তির মালিক, সংখ্যালঘু, প্রভাবশালী, অগ্রসর এক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে এর 
বাবহার উক্ত বিশেষ গোঠীর স্বার্থসীমা প্রায় কোথাও লংঘন করল না। 

এই দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানবিভাসিত যুগের চিন্তীনায়কগণ প্রভাবিত অই্টাদশ 
শতকের ফরাঁমী লিবারাল দর্শনই হোক বা! উনবিংশ শতকের বেস্থাঁম, জেম্স 
মিল গ্রতৃতি ব্যাখ্যাতি ইংলপ্তীয় লিবারাঁল মতবাদই হোঁক, এগুলির মীমাবদ্ধতা 
ইতিহাঁসপাঠকের চোখে না পড়েই পারে না। বুর্জোয়া! শ্রেণীর বাইরে যে 

শ্রমিক, কারিকর, ক্ষুদ্র শিল্পী গুভৃতি নিয়ে গঠিত ম্পত্তিহীন, সংখ্যাগরিষ্ট 

শেণী সমাজে বর্তমান, লিবারাল চিন্তা কার্যত এর স্বার্থ 'ও অধিকারকে 

প্রায় কোনও দ্বতন্ত্ব মূলাই দেয় নি, মধ্যবিত্ত মাল্লিকশ্রেণীর তাবেদার 

রূপেই মমাজে এর অবস্থানকে মেনে নিয়েছিল। তৎকালীন ক্লাদিকাল 

অর্থনীতিতে বুর্জোয়া অবাধ বাক্তিস্বাতস্ত্রের জয়জয়কার--অধাপক ল্যান্কির 

ভাষায়, [৮ 18 09০ ৪120081) 00৪০ 6০০1)010016 11961811970 11600 
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বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থমীমার বাইরে যারা রইল তাদের দুরশাগ্রস্ত অবস্থা 

অষ্টাদশ উনবিংশ শতাবীর লিবারাল চিস্তানায়কগণকে যে ভাবায়নি তা নয়; 
কিন্তু এর যে প্রতিকারের উপায় তাদের চিস্তাভাবনায় দেখ! দিয়েছিল তাত্বিক 

বিষূর্ততা এবং বিত্তবান সম্প্রদায়ের সামাজিক কর্তবাবোধ ও দক্ষিণা গ্র্থত 
কিছু সাময়িক ব্যবস্থার স্পারিশের বাইরে তা মাধারণত বেশী দূর অগ্রলর 
হয় নি। বাষ্্র, সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বঞ্চিত শ্রেণীর কোনও মৌলিক 

দাবী বা অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর। এই গুরুতর মমস্যাটিকে সচরাচর 
বিশ্লেষণ করেন নি। অষ্টাদশ শতকীয় ইংলগ্ডের গ্র্ীয় মানবসেবাদর্শ সম্পর্কেও 
একই কথা বল! যায়। এই শতাবীতে ইংলগ্ডের দরিদ্র ও বঞ্চিত 

জনপাধারপের মধো খ্ীীয় জনসেবকমগ্লীগুলি চিকিৎসা ও প্রাথমিক 
শিক্ষা! গ্রধারের যে বিরাট কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছিলেন তা নান! দিক 

দিয়ে কল্যাণপ্রন্থ হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু চার্চ প্রবততিত এই শিক্ষা- 
ব্যবস্থার গলদ ছিল এই যে, এর মাধ্যমে সচেতন ভাবেই সমাজের 

বঞ্চিত শ্রেণীকে বিত্তবানদের কর্তৃত্ব ও প্রতুত্ব স্বীকার করে অন্থগত হয়ে 

চলবার প্রেরণা দেওয়া হত। এঁতিহামিক ট্রেভেল্যানের ভাষায়, "76 
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্রমবর্ধমান ধনী-দরিদ্বের এই বৈষম্যকে উপজীব্য করে এবং এ সম্পর্কে প্রচলিত 
লিবারাল দর্শনসঞ্জাত প্রতিকার ব্যবস্থার অধপ্ূর্ণতা উপলব্ধি করে অষ্টাদশ 
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শতাঁবীর শেষ ভাগ থেকে বঞ্চিত জনসাধারণকে অধিকার-সচেতন করবার 

ও উত্তরকালে তাদের দাবী পূরণের জন্ত সংগ্রামের পথ অবলম্বন করবার 
উদ্দেশ্ত নিয়ে ইউরোগীয় চিন্তাজগতে যে মত ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করে সেটি 

হল সমাজতন্ত্রবাদ বা 9৪১০1৪11570 | বুর্জোয়া মালিকসম্প্রদায় নিয়ন্ত্রিত 
জগতে বিত্তহীন দবিদ্রের প্রতি সামাজিক কর্বাবোধ প্রদর্শনের পরিবর্তে 

এই মতবাদের প্রবক্তারা চাইলেন বাস্তবতার ভিত্তিতে সর্বসাধারণের সমান 
অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং এই উদ্দেশ্ত্ে সমাজের আমূল পরিবর্তন। এমন প্রমাণ 
আছে রামমোহনের মনের জমিটি আদৌ পাশ্চাত্য লিবারাল চিন্তার আদর্শে 
গড়ে উঠলেও জীবনের শেষ পর্বে তিনি তৎসাময়িক ইউরোপীয় সমাজতন্ত্বাদ 

সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। 
অষ্টাদশ শতাবীর ফরাধী বিপ্লব চরিত্রত এবং কাত বুর্জোয়া বিপ্লব হলেও 

এর মধ্যে অন্ত.সলিল সমাজতম্্বাদ অভিমুখী চিন্তার একটি ক্ষীণ প্রবাহের 
অস্তিত্ব হয়তো! অনুভব করা যায় |১৪৪ উনবিংশ শতাববীর প্রথমার্ধে এই 

ধারাটি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের 

অন্গরাগী ও জ্ঞানবিতামিত যুগের চিন্তাধারায় নিষ্ণাত হলেও রামমোহন যে 

ফ্রান্স বা ইউরোপথখণ্ডের অন্ত কোনও অঞ্চলে উদ্ভূত সমাজতন্বাদী চিন্তার সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন এমন প্রমাঁণ নেই। তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল মৃখ্যত 
উপবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের টমাস ম্পেন্স, চার্লস্ হল, টমাস হজ্কিন, রবাট 

ওয়েন প্রভৃতি ব্যাখ্যাত নবজাত ইংলপ্তীয় সমাজতন্থবাদের সঙ্গে। এর অন্যতম 

প্রবক্তা রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগের কথাও জানতে পাবা 

যায়। এযাবৎ ওয়েনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার ও তরকবিতর্কের একটি 
বিবরণই মেরী কার্পেন্টারের জবানীতে আমাদের জান! ছিল। অনুসারে 
ডঃ আর্টের গৃহে এক নৈশ ভোঁজ উপলক্ষে এই যোগাযোগ ঘটে এবং ওয়েন 

রামমোহনকে তার নিজস্ব মমাজতন্ত্রবাদী মতবাদে দীক্ষিত করতে প্রাণপণ 

চেষ্টা করে বার্থ হন। প্রত্যক্ষদর্শী মি: রেকর্ডার হিল সাক্ষা দিয়েছেন,-বিতর্কের 

সময় দেখা গিয়েছিল রামমোহন নিখুঁ ও চমৎকার ইংরেজি বলছেন এবং 
সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে তার বেশ ভালই জ্ঞান আছে (006 79181) ভা1)0 

86817060 60 06 স০11-800008117:60 10) 006 91016০0 ৪2৫ ০ 

9506 ০0: 18180586 11) [0215611005 06106০600*) 1১৯ এটুকু 
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থেকে মনে হতে পারে সম্ভবত রামমোহন ওয়েনের মতবাদকে পুরোপুরি বাতিল 
করে দিয়েছিলেন। সৌভাগাক্রমে বর্তমান লেখক ইংলগডের ম্যাঞ্চেস্ার্থ 
কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের গ্রন্থাগারে ওয়েনকে লিখিত রামমোহনের পাঁচ- 
খানি ও নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে ওয়েন-গুত্র রবার্ট ডেল ওয়েনকে 

লিখিত একখানি পত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। পত্রগুলি 

কালাহ্ুক্রমিকভাবে সাজালে সেগুলি ওয়েন-রামমোহনের পারস্পরিক সম্পর্কের 
উপর নৃতন আলোকপাত করে। ওয়েনকে লিখিত গ্রথম পঞ্জের তারিখ 

১৫ মে ১৮৩১) এখানে রামমোহন সম্ভবত ডঃ আর্নটের গৃহে অসুষ্ঠিত পূর্বকথিত 
সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করে দেদিনকার ভুল বোঝাবুঝির জন্য ছুঃখ প্রকাশ 
করছেন (12616 0৪500500010 178৮6 101501102150090 106 00 

01108 08) এবং ওয়েন ও তার পত্বীর সঙ্গে তাদের বাসভবনে সাক্ষাৎ করবার 

দিন ও সময় (0015 &5০10176 011[025085) স্থির করছেন | ২ জানুয়ারী 

১৮৩২ তারিখের দেখতে পাই, তিনি যাতে ওয়েনের সভায় যেতে পারেন 

সেজন্য ওয়েনের পত্রের অপেক্ষা করছেন (1 8100 50111 21010 1018 1০৩ 

111)69,:0)80 1] 0085 02 8016 60 1856 006 1)0101 01 80661501176 

০০: 10660118)। তিনি আরও জানাচ্ছেন, যদি ওয়েনের পরিকল্পনা গ্রষরীয় 

নীতিভিত্তিক হয় তাহলে তিনি তাঁর সাফল্য কামনা করেন (৬100 [05 

0950 51151)69 01 006 500065$ 0৫ 01 5590610 1 10011060 00907) 

006 101806115 0৫ 00)01508115ৈ-)। ৯ জানুয়ারী ১৮৩২-এর (তৃতীয় ) 

পত্রে আছে ওয়েনের সঙ্ষে সেই সন্ধায় পূর্ব ব্যবস্থামত সাক্ষাৎ করতে ন! 
পারার জন্য ক্ষম] প্রার্থনা এবং পরবর্তী সঞ্তাহে তার সান্ধ্য ঘশ্মিলশীতে 
(0015066 01 00110 65017£ 7৪10) উপস্থিত হবার প্রতিশ্রতি। ২৯ 

জানুয়ারী ১৮৩২-এর পত্রে দেখতে পাচ্ছি অন্থস্থৃতা নিবন্ধন ওয়েন-ভবনে এক 

প্রীতিসন্মিলনে (08105) উপস্থিত না! পারার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা। পঞ্চম পত্রে 

(তারিখ ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৩২) রামমোহন ছুঃখ প্রকাশ করছেন যে, 

যে হেতু ওয়েন খ্রীষ্টীয় নীতির উপর তার পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন করতে 
অনিচ্ছুক, সেই জন্য তিনি সেই সন্ধ্যায় ওয়েনের জনসভায় যাওয়া স্থগিত 
বাখলেন ( 2100 5010 .00 1661 10596160100 00617506551 01 

10166011)6 1156 70162501601 8061701116 5০০: 20910 11166017£ 
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119 ৫০৫118)। ১৯ এপ্রিল ১৮৩৩ তারিখে ওয়েন*পুত্র রবার্ট ডেলকে 

লিখিত পত্রখানি বোঁধ করি এক হিসাবে এই পত্রশ্রেণীর মধ সর্বাধিক 

গুরুত্বপূর্ণ। এটিতে দেখ! যায় ওয়েনের তীব্র ধর্মবিরোধিত! ও আধ্যাত্মিক 
মুলাবোধ-বর্জন রাময়োহন মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বলছেন বাস্তবতার 

দিক থেকে এর জগ্ঠ রবার্ট ওয়েনের সাফল্য বি্বিত হয়েছে (06৮6 0 
00565611080 0 00051176 [6116101) 9০00 10030 06136501617 

£90)61 1085 111006100 10006060 1019 51853) | দ্বিতীয় পত্রের মতই 

তিনি এখানেও বলছেন তিনি ওয়েনের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সর্বাংগীণ 

সাফলা কামনা! করেন বলেই উক্ত মন্তব্য করতে বাধা হয়েছেন। (15 
05116 00 56৫ ৮০ ৪18 5০ 180)6 001)80 আ!00 5005065$ 

1) 500] 06065016106 01006108101055 1085 10100106160 106 00 

0081:6 00656 00561801015, ৪ £1680010 ড11)10]) [ 1000) 00 জা11| 

40 00175106186101) 06 [0 [)00563, €য0056)। সেই সঙ্গে 

বামমোহনের এই উদ্ভিও শ্মরণীয় যে, ধর্মের তত্বভাগ ( ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি 
সম্পকাঁয় অংশ) যদি ( ওয়েনের মত ) কোনও যুক্তিবাদীর (৫:66 09101) 

কাছে অগ্রাহও হয়, (20001001076 10: 2 10023100000 076 01000 

০01 0)6 10151]1চে 01 1২611510910) 08111)00 02 £5201151)60 00 006 

38019900100. 06 5. 15810010106) তৎমত্বেও খ্ীষটধর্ম, হিন্দুধর্ম প্রভৃতি 

অনুমোদিত প্রেম (195) দাক্ষিণ্য (৫1110) গ্রভৃতি চর্ম পুরুযার্থগুলি 

মানবজাতির কল্যাথসাঁধনে, বিপুদমনে ও পারম্পরিক গ্রীতিসম্পর্ক স্থাপনে 

সমর্থ। অর্থাৎ ওয়েন ব্যাখাত সমাজতন্ত্বাদের সঙ্গে এগুলির কোনও 

মৌলিক বিরোধ নেই। আলোচা ছয়খানি পত্র সপ্তম পরিশিষ্টে মুদ্রিত হল। 
র্মতএব দেখা যাচ্ছে! ১৮৩১-৩৩ এর মধো অর্থাৎ জীবনের অন্তিম পর্বে 
রামমোহন রবার্ট ওয়েন প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদের গ্রতি যথেষ্ট আৰ হয়ে 
পড়েছেন এবং আন্তরিক ভাবে এই “নাস্তিক” সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাফল্য 

কামন! করছেন যদিও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে তার দৃঢ় প্রত্যয় এতটুকু বিচলিত 

হয় নি। 
এমন মনে করবার কারণ আছে, ত্দানীস্তন ইংলগ্ের রাজনৈতিক, 

অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক পরিস্থিতির এক হুচিত্তিত মূল্যায়ন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর 
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এই পরিবর্তনের মূলে ছিল। ইংলণ্ডে যখন তিনি প্রথম পদার্প করেন 
( এপ্রিল, ১৮৩১ ) তখন তার চিত্ত সর্বতোভাবে ইউরোপীয় লিবারাল চিগ্বা- 

নিষ্াত এবং তিনি ব্রিটিশ রিফর্ম বিল্-এর উৎসাহী মমর্থক। এমন উক্ভতিও 

তিনি প্রকাশ্তে করেছিলেন যে রিফর্ম, বিল যদি পালিয়ামেন্টে গৃহীত না হয় 
তাহলে তিনি চিরদিনের মত ইংলগ্ের সঙ্গে সব সম্পর্ক রহিত করবেন |১৪৬ 

কিন্তু সংন্বার-আইন পাশ হবার পর দেখা যায় যে এ-সম্পর্কে রামমোহনের 
গ্রচ্ড উৎসাহে ম্পষ্টত ভাট] পড়েছে। ২২ আগন্ট ১৮৩৩ তারিখে মিঃ 

উদ্ভফোর্ডকে লিখিত পত্রে তিনি পরিষ্কার বলছেন, 176 1€107760 

18111810600 1085 01580101116] 056 09001 06 [9001818170. 1 

যে হুইগ, মন্ত্রীসভার সদিচ্ছা সম্পর্কে তিনি এতকাল অততযুচ্চ ধারণ 
পোষণ করে এসেছিলেন-এখন তারই তিনি হয়ে উঠলেন কঠোরতম 

সমালোচক । রাঁমমোহনের মৃত্যুর পর স্তবৃতিচারণপ্রসঙ্গে স্যাগফোর্ড আর্নট 

লেখেন, 476 080 066] 20 000005185010 ৪৫$০0০866 0: 006 

065 801017150:8601) 010 1019 2171581 1070100€ 011 1015 

060810016 101 চ181)06...৬/ 06006 16 23 0020 10610001060 

80016 0651) 1161) 010] 1,0015 00101111006 2190 1015 50101600০01 

0086 006 180 1২6001060 17011181061) 0188109011)660 10100" 

[)০ 10208116 05050 10605 00095860100 16...76 2৪ 10 016 

08016 06 10561810115 26811501611) 006 50:017£650-06005 1১৫৬৮ 

তৎকালীন ইংলগ্ডের জনজীবনের বাস্তব পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে এই মত- 

পরিবর্তনের কারণ বোঝা সম্ভবত কঠিন হবে না। এ-কথা ইতিহাসের ছাত্ররা 

জানেন, শিল্পবিগ্নবের ফলম্বরূপ শমিকশ্রেণীর আবির্ভাবে এই লময়ে ইংলগ্ডের 

সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনের এঁতিহাসিক রূপাস্তর ঘটেছে। রাজনীতি- 

ক্ষেত্রে পার্সিয়ামেপ্ট-সংস্কার (166009 ) আন্দোলন এই পরিস্থিতিজাত। 

আন্দোলনে ইংলগ্ের শ্রমিকশ্রেণী মধ্যবিত্বের সঙ্গে প্রবল উৎসাহে যোগ 

দিয়েছিল; কিন্ত প্রথম রিফর্ম বিল পাঁশ হলে দেখা গেল তাদের লাভের ঘরে 

পড়েছে শুন্য, নৃতন পরিস্থিতির স্যোগন্থবিধাগুলি ষোল আনা দখল করেছে 
মধাবিত্ত মালিক শ্রেণী; এবং সরকারও সম্পূর্ণ এই শেযোজদের স্বাথেই নিয়ন্ত্রিত 
এই অবস্থার প্রতিক্রিয়ান্বরূপ সমগ্র দেশে বাপক শ্রমিকবিক্ষোভ দেখ! দিল 
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এবং ট্রেড, ইউনিয়ন আন্দোলন ক্রুত গড়ে উঠতে আরগ্ভ করল। তীর দীর্ঘ 

জীবনের এই পর্বে (১৮৩২-৩৪ ) বুবাট্ ওয়েন ছিলেন দেশব্যাপী এই শ্রমিক- 

আন্দোলনের পুরোভাগে ।১** লক্ষা করবার বিষয় ঠিক এই সময়েই 
রামমোহনের সঙ্গে ওয়েনের ঘনিষ্ঠত! হয়েছিল। স্ৃতরাঁং রামমোহন কেন 
সমকালীন মধ্যবিত্ত সংস্কার-আন্দোলন সম্পর্কে হুতাঁশ হয়েছিলেন আর 

কেনই বা ওয়েন বাখাত সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রতি তার আকধণ গড়ে 

উঠেছিল তা অনুমান করতে অধিক কল্পনাশক্কির প্রয়োজন হয় না, যি 
ওয়েনকে লিখিত তার পত্রগুলির সাক্ষ্য সমগ্র পরিস্থিতির মক্ষে মিলিয়ে নেওয়া! 
যায়। এর সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, তদানীস্তন ইংলগের শ্রীষ্টীয় 

মানবিকতাবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষার সীমাবদ্ধতার কথা, যার প্রেতি এডিহা'সিক 

ট্রেভেল্যান আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মিশনারী জনকলাণের 

আদর্শ সমাজের এই উচ্চ-নীচ শ্রেণীবৈষম্য রক্ষা! করবার চেষ্টাই করেছিল। 

রী নৈতিক মূলাবোধের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলেও বাবহারিক ক্ষেত্রে 
তার অন্তণিহিত এই স্ববিরোধ রামমোহনকে হতাশ করেছিল এমন অনুমাঁনও 

অসঙ্গত নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাধানের প্রতি তার আকর্ণের এটিকে এক 

অতিরিক্ত কারণ গণা করা যেতে পারে। সমাজতান্ত্রিক কর্নপন্থার সঙ্গে 

্ীষ্টিয় নৈতিক মূল্যবোধকে মিলিয়ে তিনি সম্ভবত করে নিঙন্ব দৃটিকোণ 
থেকে উভয়ের অমম্পূর্ণত| দূর করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন 

রামমোহন কর্তৃক ওয়েনের সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উপর £€ত মন্তব্য 

সম্পর্কে দু'একটি বিষয় বিবেচা। পাশ্চাতা লিবারাল দর্শনে দীক্ষিত 
রামমোহন এই নৃতণ পরিকল্পনা সম্পর্কে ভার একটি বাক্তিগত্ত দ্বিপা সবেও 

যতখানি সহান্ভূতি এবং গ্রহণশলতার পরিচয় দিয়েছেন তার লমকাপীন ও 
পরিচিত স্থপ্রসিদ্ধ ইংরেজ লিবারাল চিন্তানায়কদয় বেস্থাম ও জেম্ন মিলত 

পারেন নি। সমাজতন্ত্বাদকে সহানুভূতি সহকারে বুঝবার চেষ্ট। কর! তো 
দুরের কথ! এর কর্মন্থচীর গ্রতি তাদের ছিল ভয়, সন্দেহ বা ঘ্বা। রবার্ট ওয়েন 
সম্পর্কে বেস্থাম স্বয়ং যে মত ব্যক্ত করেছেন তা! এই প্রনঙ্গে উদ্ধৃতির যোগ্য : 

“0081 061) 98£105 11) 58001 ৪10 6103 10 50018. 17613 ৪ 

81696 08888000010, 1715 101100 13 8 171826 0৫6 00186051019 8190 176 

8০108 0073$1)4 00 08100901515. 77615 ৪]ড858 0)6 52108--8898 
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€96 82006 0010768 ০৬০1: 230 ০0৮৬: 2811), 16 08110 80006 
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আর নবাগত সমাজতন্ত্বাদের পাধ্বনি জেম্স মিলকে করে তুলেছিল আতঙ্কিত। 
৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ তারিখে লর্ড ক্রহাম্কে লিখিত এক পত্রে তিনি বলছেন, 
“00)178 ০৪1) 9৫ 10016 12015011650015 1191) 0106 000০0011969 /1)101) 

1086 70661) 016801)60 00 10106 ০0101001) 1060016 ৪ 13111011061)810 
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10617601006 19100016100 006 10016 0:00006 01 006 ০00130:5, 

০65, 0:00 80016196811 101010050, 15 006 10080. 17010561956", 

0£ 0901 16170 [7008(5) 11) ড1)101) 116 1085 000115160 25 & 

59061 ৪170 01079989063 10) 006 289] 01 08191101500.-."[11656 

00118101705 1 010৫ ০1: €0 501820) ৮0010 196 [106 50050151018 

0 015111260 50016, 0156 01001) 006 05 11761001706 06106 

0 17015 8110 11810815, 1101715 10091068 176 75001)151)60 ৪ (06 

[00801165$ 01 7080016 01 810001)6: 06501170101) ছ/1)0 16230100100 6190 

00০ 1195851017০ 0176 5$060169 01 01006 3০ 00010081015 

18151) 0170 00011156101650 0060 16 081) 17251 02 26000০0 
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06211 01006751১৭১ অপর পক্ষে জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করার অপরাধে 

রামমোহন কর্তৃক হুইগ রাজনীতির তীব্র বিরূপ লমালোচনা ও ওয়েনের সমাজ- 
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তান্ত্রিক কর্মন্চীর, প্রতি তার অনুকূল মনোভাব ইঙ্গিত কয়ে বেস্থাম-মিল 
ব্যাখ্যাত উপযোগবাদ অপেক্ষা রামমোহনের মানবিকতাবাদ উদার, প্রশস্ত ও 

চলিফু । তিনি এক্ষেত্রে ওয়েন-পুত্রকে লিখিত পত্রে এইটুকু মাত্র নংশোধন- 

প্রস্তাব করেছেন-যে, এই কর্মকাণ্ডে খ্রীধর্ম, হিন্দুধর্ম প্রভৃতি উপদিষ্ট, প্রেম করুণা 

ইতাদি বিশ্বজণীন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূলাবোধগুলিকে যেন বর্জন না 
করা হয়; কেনন! এগুলি প্রগতির প্রতিবন্ধক নয়, সহায়ক; পত্রের ভাষায়, 

০808015 0% 1010)6008 001. 10802107698, 80111090178 ০০ 

16010010081] 0:210580001)5 810 0010106 001: 90108021005 509010101)8 

8170 16611107651 

এর থেকে আমরা কতদূর অন্থমান করতে পারি? রামমোহন অবশ্যই 
সোস্যালিস্ট, হয়ে যান নি। নবজাত মমাজতন্্বাদকে তিনি অর্থ নৈতিক দৃষ্টিতে 
বিচার-বিশ্লেষণও করেন নি। একে তিনি মুল্যায়ন করেছিলেন আধ্যাত্মিক 

প্রত্যয় সঞ্জ(ত মানবিকতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে--সামাজিক স্থবিচারসাধনের 
একটি মার্গ হিসাবে । এ ক্ষেত্রেও তার সতর্কতা লক্ষণীয়। ওয়েন প্রবল 

ধর্মবিরোধী, খ্রীষ্টধর্মের কঠোর সমালোচক ; তার মতে মান্নষের নীতিবোধ 

অন্তরের কোন মৌলিক বৃত্তি নয়, সম্পূর্ণ বাহ পরিবেশনির্ভর ; রামমোহন 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূলাবোধকে মান্ধষকে সহজাত বৃত্তি বলে গণা করতেন 

এবং এ-বিষয়ে তিনি কোন পন্তা আপোষরফার বা সমন্বয়ের পথে যান নি) 

যথেষ্ট সচেতন ভাবেই এই মৌলিক পার্থকা স্বীকার করেছেন। কিন্ত প্রসঙ্গত 

অতিরিক্ত দামী কথা যা তিনি বলেছেন তা এই যে, ধর্মের নিজম্ব তত্বগুলিকে 

মেনে না নিতে পারলেও যে কোনও সমাজতন্ত্রবাদীর পক্ষে প্রেম, দাক্ষিণ্য 

প্রভৃতি ধর্মপ্রহ্থত পুরুষার্থগুলি বাবহাঁরিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করতে কোনও 

বাধা নেই; তা করলে সমাজতন্ত্রের পথ স্থগমই হবে। অর্থাৎ নিজস্ব মৌলিক 
দৃষ্টিভঙ্গী বিসর্জন না দিয়েও তিনি সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক 
মানবিকতাবাদের মহযোগি তার একটি সস্ভাব্ স্থত্র নির্দেশ করেছেন। ম্মরণ করা 

কর্তব্য, রামমোহনের পূর্বে ও পরে ইংলগ্ডের কোনও কোনও শ্রীষ্টধর্মাবলদ্বী মানব- 

প্রেমী ওয়েন-মতবাদের প্রতি আরুষ্ট হয়েছিলেন । এদের মধ্য বিশেষ করে 

জন মিন্টার মরগ্যান ও জন ফিঞচের নাম উল্লেখযোগা। ১৮১৯ গরষ্টাবেই 
মরগ্যান সমাজের নিয়শ্রেণীর মানুষের ভবিষ্যৎ কল্যাণসাধনে ওয়েন মতবাদের 
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উপযোগিতা লক্ষ্য করেছিলেন এবং গ্রীষ্টধর্মের উপর ওয়েনকুত তীব্র 
আক্রমণের জন্ত দুঃখ অন্গভব করেছিলেন। কিন্তু এই বিরোধ দুর করবার 
জন্য তার প্রস্তাবিত প্রতিকার ছিল জনসাধারণকে প্রকৃত গ্রীষ্টীয় শিক্ষা (৪ 
2015 00115081) 8৫9০৪007) দেওয়া। তা ছাড়া তিনি যখন ওয়েনের 

প্রতি আক্ষ্ট হন তখন ওয়েন শ্রমিকনেতা রূপে রাজনীতিক্ষেত্রে আবিভূ্ত 
হন নি, তার আদর্শ রূপায়নের জঙ্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাপূত ছিলেন। 

উত্তরকালে মরগ্যানের সঙ্গে ওয়েনের সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং মরগ্যান 01700 

0 8/128181)0 9617-90001117£  ড1]1886 5০০19" ম্বাপন করে 

খষ্টসংঘাখ্রিত নিজস্ব জনকল্যাণপন্থা অবলম্বন করেন। জন ফিঞ্চ কর্মজীবনের 

প্রথম থেকে ওয়েন-মতবাদের অন্রাগী হলেও প্রথম দিকে স্থরাপান-নিবারণ, 

ডক্-শ্রমিকদের মধো সমবায়সমিতি স্থাপন ইত্যাদি অপেক্ষারত 'বিশুদ্ধ 

জনকল্যাণমূলক কাজেই তাঁর উৎসাহ ছিল। ওয়েনের সঙ্গে তিনি সর্বতো- 

ভাবে যুক্ত হন ১৮৩৭ থেকে, যখন ওয়েন শ্রমিক-আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে 

ধর্মগুরুর মত ভবিষ্যৎ স্বপ্পে বিভোর এক মতবাদ (10111611811503) ও 

সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ও নেতা হয়ে দীড়ালেন। এই পর্বে ফিঞ্চ ওয়েনকে 

অবতারকল্প মহাপুরুষ গণ্য করে উচ্মিত গুরুপূজায় মেতে ওঠেন | ওয়েনকে 
পত্রার্দিতে তিনি পিতৃ-সম্বোধন করতেন, কখনও উল্লেখ করতেন “০4 

005 58070 [1711)0655 বলে ।১৭২ বামমোহনের বেলায় কিন্তু দেখা 

যাচ্ছে, তিনি ওয়েনের সঙ্গে তার মতপার্থক্য সম্পর্কে শেষ পর্যস্ত সম্পূর্ণ সচেতন 
থেকেই ওয়েনের নুতন কর্মস্থচীর সঙ্গে সহযোগিতার একটি পথ অন্বেষণ 
করছেন এবং ওয়েনপুত্র রবার্ট ডেলকে লিখিত পত্রে একটি পথের ইঙ্গিতও 

দিয়েছেন । সহজ সমাধানের দিকে তিনি যান নি। বদ্বত নিজন্ব গতীর 
ধর্মবিশ্বাস সত্বেও কল্যাণী 'নাস্তিক" বা “সন্দেহবাদী'দের চিন্তার প্রতি 

শ্রদ্ধাশীল হতে পরিণত জীবনে রামমোহন অন্নুবিধাবোধ করেন নি। ধর্মে 

আস্থাহীন বেস্থাম ও জেম্স মিলের উপযোগবাদ ও নাস্তিক এবং খ্রীষটধর্মের 
নিন্দায় উচ্চক্ঠ ওয়েনের তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক কর্মস্থচী উভয়কেই 

মানবিকতাবাদী হিসাবে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন) প্রথমটির ঘাটতি পূরণের 
সম্ভাবনা যে দ্বিতীয়টির মধো থাকতে পারে এই বোধ তার চিত্তে ম্পষ্ট। 

বেস্থাম বা মিল জননেতা ছিলেন না) তারা ওয়েনের মত প্রকাশ্ে জনসভায় 
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ধর্মের, বিশেষভ গ্রীষটধর্মের তীব্র নিন্দা করতেন না। তাই তাদের সঙ্গে 
রামমোহনের পক্ষে ধর্মবিতর্কে লিধ হওয়ার গ্রয়োজন হয়নি । ওয়েন যদি 

গ্রকাশ্্ে ধর্মকে আক্রমণ না করতেন তাহলে অনুমান কর] যায়, রামমোহন 

স্বমতে অটুট থেকেও ওয়েনের ব্যক্তিগত নাস্তিকতা সম্পর্কে নীরব থাকতেন। 

মৌলিক মততেদ সত্বেও রামমোহনের সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও আগ্রহই 
এখানে বড় কথা । তা ছাড়া উদ্ধৃত পত্রাবলীতে প্রকাশিত রাঁমমোহন-ওয়েনের 
যোগাযোগের / ১৮৩১-৩৩) এঁতিহাসিক প্রেক্ষাঁপটটিও এই প্রসঙ্ষে পুনঃ 

স্বরণীয় । সমসাময়িক হুইগ রাজনীতিতে রামমোহন তখন পূর্বের আস্থা 

হারিয়েছেন; রিফর্ম এাক্টের পরেও ইংলগ্রের প্রবঞ্চিত শ্রমিকশ্রেণীর দৃর্শার 
তিনি সাক্ষী। গ্রীষ্টধর্মমংঘের পক্ষ থেকে অবলম্িত সমাজের নীচের তলার 

মানুষের ছংখমোচন ব্যবস্থাসমূহের মধোও শ্রেণীবৈষমা রক্ষা করবার উপর 
মপষ্ট ঝৌঁকও নিশ্চয় তাঁর মনংপুত হয় নি। ঠিক এই সময়েই ইংলগেের 
ত্দানীস্তন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আঞ্চলিকতীর গণ্ডি অতিক্রম করে জাতীয় 
স্তরে একাবদ্ হয়েছে । ওয়েনের সাশ্রতিক জীবনীকারের ভাষায়...“ 
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রর মধ্য যা লক্ষা করবার মত তা! হল বামমোহনেব মানবিকতাবাদ শেষ 

জীবনে বুর্জোয়া লিবারাল মতবাদের গণ্তির মধ্যে আর যেন সম্পূর্ণ তৃথিলাভ 
করছে না। এই সীমানা অতিক্রম করে যেন নবদিগন্ত অন্দেষণে বাপুত। 

মমাজতন্ত্রবাদের তখন শৈশবাবস্থা ) কিন্তু তবু এরই মধো যেন কিছু আশার 

ইক্কিত তাকে উৎসাহিত করছে ।$ আজকের দিনে তিনি জীবিত থাকলে 
মমাজতন্ত্রবাদের বর্তমান আমুল পরিবন্তিত রূপ সম্পর্কে তার মনে কি 

প্রতিক্রিয়া হত সে-বিষয়ে জয়না-কল্পনা করে লাত নেই। ভবে এটুকু স্থাযা- 

ভাবেই অন্ুমান করা যেতে পারে তাঁর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রত্যয়ে তিনি 

অটুট থাকতেন এবং লিবারাল চিন্তানত্র থেকে আহরিত ব্ক্তি-স্বাধীনতার 
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প্রতায়ও বিসর্জন দিতে রাজী হতেন না। কোনও বাষ্ট্র বা দলের অন্ধ 
জন্বগত্য স্বীকার তীর পক্ষে সম্ভব হত না। কিন্তু তা সত্তেও হয় তো! প্রয়োজন- 

যত সমাজতগতবাদের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রমারিত করতেও তার মনে দ্বিধা 
থাকত না।€হয় তো৷ তিনি আর কিছুকাল বাচলে আমরা জন স্টুয়াট” মিলের 
পূর্বেই তার মধ্যে দেখতে পেতাম স্বাধীনতার প্রত্যয়ের সঙ্গে পমাজতান্ত্রিক 

সিদ্ধান্তের সমন্বয়। হয় তো ব! তিনি বিংশ শতাবীর মানুষ হলে হব্ হাউসের মত 
তার কঠে আমরা শুনতাম, “[6 00616 06 9001) ৪ 11076 23 ৪. 14961:8] 
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প্রথম চার অধ্যায়ের অলোচনাস্থত্রের সঙ্গে বর্তমান অধ্যায়ের বক্তবাকে 

মিলিয়ে উপসংহারে আমাদের সিদ্ধান্তগুলিকে স্থৃতরাং আমরা এই ভাবে 

সাজাতে পারি; (১) দেঁশকালগত বিশেষ অর্থে উনবিংশ শতাঁবীর ভারতীয় 

চিতুজ্লাগরণকে 'রেণেশাদ, আখা! দেবার কোনও বাঁধা নেই ) উক্ত অভিধার 

এমন প্রয়োগের নজিরেও অভাব নেই ; (২) যে চিত্রজাগরণ উনবিংশ শতাবীর 
বঙ্গীয় নবজাগরণ নায়ে পরিচিত তাঁর সামান্ঠলক্ষণ হল একালের পাশ্চাত্য 

জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে ভারতবর্ধীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত মূলা- 
বোধগুলিকে বিশ্লেষণ করে এই সম্বিত" ভিত্তির উপর যুগোপযোগী নূতন 
ভবিষ্যৎমুখী জীবনার্শন গড়বার গ্রয়াম। রামমোহন থেকেই এই প্রক্রিয়ার 
আবস্ত। বামমোহনের মনের জমিটি তৈরী হয়েছিল প্রাচাচিস্তার গ্রভাবে। 

এর নঙ্গে পরবর্তী জীবনে অধিগত পাশ্চাত্য ভাবধারাকে সমদ্থিত করে তিনি 
তার বিশিষ্ট জীবনচর্ধার ভিত্তি স্থাপন করেন; (৩) ধর্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক 
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প্রেরণা রাঁমমোহনের সংস্কারগ্রচেষ্টার মূলে ক্রিয়াঈীল। ধর্মকে তিনি নিছক 

উপযোগবাদী ( 01168050 ) দৃষ্টিতে প্রগতিশীল সংস্কারসাধনের অস্ত্রকূপে 

দেখেন নি। অপর পক্ষে ধর্মের সামাজিক রূপটি যে সমাজবিজ্ঞানের 

নিয়মান্থুসারে পরিবর্তনশীল এ বিষয়ে তিনি সচেঙন ছিলেন। ইউরোপীয় 
ইতিহাস অঙ্থশীলনের ফলে আধুনিক যুগপরিবর্তনের সর্বাতবক চরিত্র তিনি 
উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার পরিকল্পিত ধর্ম তথা সমাজ সংস্কারের তাত্বিক 

ভিত্তি সর্বাত্মক ও বিশ্বজনীন, যদিও তাঁর প্রয়োগক্ষেত্র ছিল ভারতীয় হিন্দু 
সমাজ; (৪) সমকালীন পাশ্চাতা চিন্তার ত্রিধার! তাকে প্রভাবিত করেছিল_- 

জ্ঞানবিভাসিত যুগের আদর্শ, বেস্থাম-মিল বাখ্যাত ব্রিটিশ উপযোগবাঁদ 
এবং তৎসাময়িক নবজাত স্মাজভন্ত্রবাদ। কিন্তু তার মৌলিক ভারতীয় 
দৃষ্টিতঙ্গীর দ্বার! গ্রায় সর্বত্র তার ধর্ম ও সমাজসংক্রান্ত মিদ্ধান্তগুলি মাজিত। 

ভারতীয় জীবনদৃষ্টিই তাকে এতিহ্নচেতন করেছিল এবং সেই কারণেই তার 
চিন্তা ও সংস্কীরকর্মের মধ্যে সর্বত্র এঁতিহোর বিশুদ্বীকরণ ও নবীকরণ এই দুই 

্রক্রিয়। সমদ্বিত ! এতিহাচেতন1 থেকেই রামমোহনের এই বিশ্বাম গড়ে উঠেছিল 

যে সংস্কার আইনের মাধ্যমে উপর থেকে জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিলে 

তাঁর ফল সর্বদ] শ্তভ হয় না। কিন্তু স্থলবিশেষে যেখানে তিনি সংস্কার অত্যাবশ্টক 

মনে করেছেন সেখানে এই মনোভাবের ব্যতিক্রম ঘটেছে। উল্লেখযোগা দৃষ্টান্ত 

সতীদাহবিরোধী আনোলন, যে ক্ষেত্রে প্রাথমিক দ্বিধা সত্বেও তিনি শেষ 

পর্যন্ত প্রাণ তুচ্ছ করে এই প্রথা-উচ্ছেদকারী আইনের স্বপক্ষে লড়েছিলেন; 

(৫) সাধারণভাবে শাশ্বত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে পাশ্চাত্য 

লিবাবাল চিন্তাপ্রস্থত শ্বাধীনতার প্রত্যয় ও বাক্তিম্বাতস্ত্রাবাদের এক সমস্বয় 

তার ধর্ম ও সমাজচিস্তাকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু এমন মনে করবার 

কারণ আছে, জীবনের শেষ পর্বে সমকালীন পাঁশচাতা লিবারাল চিন্তার ও 

খ্ী্টায় মানবিকতাঁবাঁদী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে 

রামমোহন ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছিলেন এবং এই কারণে তৎকালীন সমাজ- 

তান্ত্রিক চিন্তার গ্রতি তাঁর আগ্রহ বাঁড়ছিল। এক্ষেত্রেও তিনি তার নিজন্ব 

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূলাবোধের দ্বার1 সমাজতন্ত্রের সিদ্ধান্তগুলিকে সংশোধন 
করে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন। 

৩৯৭ 



প্রমাণপন্থী 

১, 90 80108100076 16701550706 7) 17016 (11885016100) 98100868 

2990) 4018 ৪8০ (অধ্যাপক সুশোভনচন্ত্র সরকারের ছদ্মন[ম) 20465 ০ 0৫ 

86766] 96701850704 (8010৮521946) ; হ্বনামে পরিবধিত নব সংন্করণ 01 112 

/861701 86701552166 (08109658) 1979) ; দুটি পরস্পরবিরোধা দৃষ্টিঙলীর প্রতিনিধি- 

স্থানীয় হওয়ায় উদাহরণ ছুটি অনেকগুলির মধ্য থেকে বেছে নেওর! হয়েছে। বল! বাহুল্য 

উনিশ শতকীয় বাঙ্গলার নবজাগৃতি সম্পর্কে 'কেণেশাস' আভিধাটি আরও অনেকে 
ব্যবহার করছেন। 

৭ 0. দু. 75810108776 76721550706 ০1 016 14/6116 01009 (1927), 

৩, নল 91010) 0796 0170)65৫ 86501550766 (1938). 

৪, 718 76701550106 ঠ, 17016 (0100110 0৫, 08100668, 1946) 70. 9.8 

৪.(ক) উদদাহরণপ্বরূপ সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত একথানি গ্রামাণিক ইতিহাস- 

গন্থের নিয়োদ্ধত উক্ভিটি নেওয়া! যেতে পারে: গু! ৪ ৪৮৪ 6০ 00০0086 006 81016 

18060: 0101) 19109010016 6080 020975 10) 107106108 ৪০০০৮ 606 8198৮ 6:08” 

10707561010 0 10018 80 6109 10106668010) 09060] 6 081) 1609৮ 810 10981698100 

70106 ৮০ 0009 10000906100 ০01 8/041151) 60008$100, 1176 608115)) 90.008$101, 870 

66 65697) 10888 10100) 11080. 9100 101) 16) 1070)80 (106 10010088801 01 81] 

606 দ0108710] 0:087685 6081 সও স160889 10. 980881 00108 73716181) 2019,1) 08, 0 

11810701087 6৫. 97115 7১07071000)109) 070 11010 16701550706 78৮ 1] (006 

11186017 80৫ 0916579 ০01 6109 [19180 290118 ড্ব০1, 20 0. 9]. । এই ইংরেজি শিক্ষা! ও 

পাশ্চাত্য চিন্ত| বঙ্গীয় রেণেশ' সের প্রতিনিধিস্থানীয় পুরুষগণকে আপন জাতীয় ও সাংস্ক্তিক 

সত্ত| থেকে বিচ্ছিন্ন ন। করে সে বিষয়ে তাদের প্রতীতিকে ্বচ্ছতর ও দৃঢ়তর করে তুলেছিল 

কোন মন্ত্রবলে ত৷ কিন্তু এই সিদ্ধান্ত দ্বার! ব্যাখ্যাত হল ন1। একটি দ্ফুলি্ অগ্নিকাণ্ড 
ঘটাবার পঙ্ষে যথেষ্ট, কিন্ত তার জছ্য ইন্ধনে যথেষ্ট পরিমাণ দাহাতাধর্ম থাক! প্রয়োজন। 

আমাদের রেণেশসে ভারতের পরম্পর!গত সাংস্কৃতিক এতিহ সেই দাহাতাধর্মবিশিষ্ট ইন্ধন । 

৫, 8৯৫00860) 98210811211 01 06 21661 27176 ০], [ড) 0819966৯, 1960, 

2,948. 

৬. দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ১৫ 
৭1819000080 1105 08000000050, 005, 01060 8651৫$9 ০1. 

(069620)8: 1846) 00. 998-89. 

৮. ভ্রষ্টব্য, ঘিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৮১-৮২ 
৯. নগেক্রনাথের বাঙলা জীবনী এবং কলেট কৃত ইংরেজি জীবনী এই মূল প্রত্যয়ের 

ভিত্তিতেই রচিত। এই সৃবৃহৎ গ্রন্থঘয়ের মধ্য বহস্থলে তাদের এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট উচ্চারিত 

২৪৮" 



এবং উপযুক্ত লাক্ষাপ্রমাণস্বার| সমধিত। রামমোহনের বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবম- 

কাল সংক্রান্ত এই শ্রেণীর কাহিনীগুলি হত্বমহকারে সংগ্রহ করেছেন প্রধানত তার বংশধর 

নলামোহন চট্টোপাধ্যায় (50716 47802066301) 17৫ 116 ০1 7216 89111770180 70) 

মহাজ্স। রাজা রাষমোহন রা সম্বন্ধীয় চুর কু গল্প, প্রথম সংশ্বরণ, কলিকাতা ১২৯৭, দ্বিতীয় 
সংস্করণ কলিকাত| ১২৯৮) এবং জ্ঞাতিশ্বংশধর মক্েন্দ্রনাথ রায় বিস্ভতানিধি | পারিবারিক 

কিংবদত্তী ইতিহাসের মধাদা দাবী করতে পারে না, কিন্তু সমগ্রভাবে এই প্রসঙ্গে কাহিনীগুলির 

ইজিত "খুবই ্প্ট। সর্বক্জ রামমোহন তরুণ বয়স থেকে ধর্মবিশ্বাদী ও ধর্মজিজ্ঞাসূরূপে 
চিত্রিত। 

১০. ভারত-্পথিক রামমোহন রায়, শতবাধিকী সংন্থরণ, ১৩৬৬) পৃঃ ১৬ 

১১,778115 ড014 2৮, 11 0,611 তুলনীয় ঃ £4০১.5৮ 8880)8 60 1096 (0৪6 [ 

080006 09697 600]0107 207 01009 10 80 80088500160 111088916 800 008108520 

(106৮) 8100 60 290061 8975106 6০ 00 18110 18)07678, 9০070091208 10 0006 20910 

01 0086 39108 ৮০0 1002) 606 10061598০01 ০07 ৪0610088700 5801988 01 ০০: 109818 

&16 দ611-0:000,)-1019708186100 01 69 [00৮-00920181090 1 61515906 114. 0, 24. 

১২, 'কঠোপনিষৎ' গ্রস্থাবলী-১, পৃঃ ২১২ 

১০, রামমোহদের এই পত্রথানি প্রথম প্রকাশিত হয় ো15/101) 86107)6 01 

10170101101) 11044:/6 1.00997 ০1 11] (1896) 0. 466) সেখান থেকে বর্তমান লেখক 

কতৃক সংগৃহাত ও পৃনঃগ্রকাশিত 967৫৫1 2৫5৫ 02 27656 ০1 2007, 2826 [6 ম০. 1 

€(808:7-0086 1979)) 00. ৪9. 

১৪. রামমোহনের সঙ্গে তার কোনও অজ্জাতনাম। বন্ধুর সাক্ষাৎকার ও কথোপকথনের 

এই চিন্তাকর্কক বিবরণটি ইণ্ডিয়। অফিস গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত ; এর তািখ ১৯ মার্চ, ১৮৩২; 

রষ্টবা, প্রথম অধ্যায় পৃঃ ২৫-২৬ ও তত্রস্থ গুমাণপঞ্জী, পাদটাকা ৪৮। উল্লিখিত পও.কিগুলি 

পাঙুলিপির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আছে। সমগ্র বিবরণটির জন্ত ষষ্ঠ পরিশিষ্ট ভরষটব্য 

১৫, 00116 7, 988 

১৬, 08109066765 0493 0. 191 

১৭, অন্িতকুমার চক্রবতী, মহবি দেবেভ্ত্রনাথ ঠাকুর, এলাহাবাদ, ১৯১৬, 'জীবনচিত্রেয় 

খসড়া; পূ '' 

১৮, 380186 52016517706 1706 ০1 41620176178 ০1, 2 (0০50০001879) 

ঢ,. 118 

১৯, 28, 7, আট 76118607210 1786 876 ০ 0০%/1210গ) : 4 22751017061 

3645 (2511080 0৫. 1949)) 0:61806 7, 13 

২০, 001161 0, 928 ) 21011577015 2৮, 12 00. 96786 

২১, ভ্রাইটন-নিবাজিনী উ্রীমতী উড.ফোর্ডকে লিখিত ২৭ এপ্রিল ১৮৩২ তারিখের পত্র 

881) 7/915 চঘ 2. 91. ; তুলনীয় ১১ আগস্ট ১৮২১ তারিখে গ্লেমূম ব|কিংজ!মকে 

৩৪৪ 



লিখিত পত্ৰে ভার উতভিত ৮7006800168 60 1156167 82. 17160658 01466006187) 108৩ 

0659: 0660 800 7165 11] 08 01610081515 ৪0060688101.) [71751187, 57011 [ঘা 0. ৪০ 

২২, দ্ষ্বা, প্রথম অধ্যায় পৃঃ ২২-২৩ ও তত্্ন্থ প্রমাণপপ্রীর অন্তডতি উল্লেখ ৪১, পৃঃ ৪৩ 
২৩, তদেরঃ পৃঃ ২০ 

২৪, তদের) পৃঃ ১৬-১৯ 

২৫, 10811 01575 200. 77908:108 5108618 7196 61751150101, 701 ০) 11)047477- 

৫৫1০৫ 1857-1859 11080০% 1968, 09, 90, 81821 মার্কস ও এজেল্স 16৮ 7071 1001) 

[17616 পত্রিকায় ১৮৫৩ থেকে ১৮৫” পধস্ত ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও দিপাহী বিদ্রোহ 

সম্পর্কে কতগুলি ধারাবাহিক নিবন্ধ লেখেন। উল্লিথিত গ্রন্থে তাদের প্রম্পরকে লিখিত 

প্রানঙ্গিক কযেকধানি পত্রাংশ সহ সেই নিতস্কগুলি সংকাঁলত হয়েছে। উদ্ধত অংশগু?ল 

মার্কস রচিত প্রথম অনুচ্ছেদটি ২৪ ভুন ১৯৫৩ প্রকাশিত [06 1321618 নি ৩1610 [10018 

এবং পরবর্তী অনৃচ্ছেদগুলি ৮ আগস্ট ১৮৫৩ প্রকাশিত '1006 06829 17680118 01 731161:0 

01910 [0181 শীর্ধক নিবন্ধাঘবয়ের অন্ভভূক্তি। 
২৬, এই প্রসঙ্গে মনে রাখা যেতে পারে 71701 41621 10 116 011510া) 7৮1 

গ্রন্থের উপসংহারে ভার উত্ভি, "ু 0০দ 60001006 ঢা 8885 05 0061108 0011081018 

6০ 009 90079706 101800861 01 85836৪ ০01 01018 01156286002 10578 110015 

06115860 &019 60016111010. 60068 1006 000610090 652%009 01205 1010062 01928. 

8700 01809 16 00062 (106 00২31070606 01 006 [0208118--8 70962010 90 208 ০019 

816 )168880 16) 6006 010510906 01 011] &7৫ 201118] 11916) ৮০ 8160 1088168$ 

60810891598 10 10102006108 1806 800 50018] 0080010688 28 জা91] &৪ 1799 10011 

1060 11662819 &00 161161008 81১36969, 80008 60089 0801008 60 সা0101) 0918 

10:0060006 63:69008)1) [0/01151, 57011 (3) 1] 0, 604 

২৭, ভা11)190 8%20 4:1/601/6 0) 1098 106 070. 10015 6] 1101111019),009 

091176780 ৪৮ 30800) 1),9.8., 1846 7 £96০020৫ ৫. 08100868 1971 0, 18 

২৮. ভুষ্টবা, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ১৭-১৯। এবং পঞ্চম পরিশিষ্ট। 

২৯, 8976800. চ088611) 209৫4 71680 0০00 17021955 1১000001989) 0. 86 

৩০, ভরষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঃ ৪৯-৫৪ 

৩১, 001188 0. 981 গ্রীমত্তী কলেট এই পত্রথানিকে জাল বলেছিকেন (0, 72), 

কিন্তু কেন এটিকে তিনি জাল মনে করেন তার কোনও কারণ দেখান নি। সমকালীন সাক্ষ্য 
বিশ্লেষণ করলে দেখ! যায় এমন মনে করবার কোনও কারণ নেই । পত্রথানি রামমোহনের 

মৃত্যুর পর তার এককালীন একাস্তসচিব স্যাওফো্ড, অর্মট & অক্টোবর ১৮৩৩ 41116706907 

পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ইংলগের তৎসাময়িক অন্যান্ত পরিকাতেও এটি প্রকাশিত হয়েছিল। 

ইংলণ্ডে তখনকার কেউই এই পত্রথনিয় অকৃত্রিমতায় সপেহ প্রকাশ করেন নি। রামমোহনের 

অনুরাগী বন্ধু ডঃ ল্যাণ, কা্গেন্টার এটিকে এবখথানি ৪108৮] &2৫ 10081688178 



8০:45 ১16 বলে অ উইিত করেছেন (48591৫% ০1 6 1:2505 081618 0৫ 08016061 

০1 801, 7৫111701070) 1,020 80৫. 8180] 1889, 2. 82) মেরী কাপেন্টারেরও 

সেই মত ছিল (1৫51 1035 0. 92) | কলেটের গ্রন্থ সম্পাদনকালে বর্তমান লেখক অ্রমগ্রমে 

মন্তব্য করেছিলেন; অক্টোবর ৪৮, ১৯৩৩ তারিখের 17163 পত্রে জন হেয়ার পত্রধানিকে 

জাল ঘোষণ। করেন (0০118 9. 496) | কিন্তু পরে জন হেয়ায়ের সেই চিঠিখানি খুঁটিয়ে 

পরীক্ষা করে দেখা গেল, হেয়ার আর্নট প্রকাশিত রামমোছনের আন্ত্ীবনীমূলক পত্রটিকে 
কোথাও জাল বলেন নি। তার বক্তব্য ছিল, রামমোহনের উক্ত পত্র আর্নটে উদ্দেস্টা করে লেখ। 

নয় (১ ] 00 608160. 60 8588: 008181$1 61)86 10006 19666 10 0686100. ৪ 00০৮ 

800798880 ৮০ 6088 868615080 [হ্যাওফোর্ড আন], [7765 810005], 0০10৮৪: 8, 

1888, 0.1) | এর উত্তরে অ নট ২৩ নভেম্বর ১৯৩৩ তারিখের প725-এ গুকাশিত এক পত্থে 

বলেন (0 9) 2 4108 78106 ছ ৪৪ 07181178117 06660 5101019 ৪৪ & 86661) 01 00158 1116, 

8700 &1687দ8108, 26 005 ৪66686100... 0০ ০01 61)766 11068 জা616 001605:60, 8100 0706 

০: দো 80060, (60 81916 608 10100 01 8 18609:. 1010) ৪০ &168780, 008 1018890686৫ 

60 209 17000 0018 090 132200 1 900 16 98৪ (20670 91591) 10 0110618, 01019 &৪ (09 0005 

0৫৯15৮86260 ৪ 19001, | সৃতরাং দেখ! যাচ্ছে, বামমোহনের আত্মঙ্জীবলীমুলক পত্রধা!ন 

জাল এমন অ্িযোগ কোনও লমনাময়িক ব]ক্তি করেন নি। অর্ন:টর চারত্রে হয়তে। 

বহু দোষ ছিল এবং ইংলণ্ডে রামমোহনের রোগলীডিত ও অর্থাভাবগ্রস্ত অবস্থার সৃযোগ নিয়ে 
স্তার কাছ থেকে অর্থশে!ষণের নান! ফন্দিফিকির তিনি করেছিলেন--কিন্তু সে-সধের অজ 

আলে।চা পঃখানির কোনও সম্পর্ক নেই। রামমোহাপর মুডার পর এমন একথার্ন জাল 

পত্র প্রকাশ করায় আর্নটের কোনও নৃতঠন স্থার্থসিন্ধির সপ্তাবন। ছিল না। সুতরাং এ প্তের 

সাক্ষা ব্যবহ্াবে কোনও বাধানেই। ইংলগের নিউ-কাসল-অন-টাইন থেকে প্রীডাকমট 

কিলিংলে অনুগতপূর্বক আমাকে জন হেয়া ও স্তাওফে, আর্নটের উল্লিখিত পত্র-ছ্খনির 

প্রাতিলিপি পাঠিয়ে এ-বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ধ4 করেছেন । 
৩২, 01801851019 ০] 0106 7205 0০. 66-49, 140-41 

৩৩, 2815 01-01-11588)01107) 0008. 01608, 00, 16419): 4899৫0৫. &00651 ৮০ 0৪ 

010188180 200119) 2161151) 570175 2৮, 1003 

৩৩, এ, 200566)20 %001517 ) 4 5751011001 665671270 (1959) 20 991 11. 

৩৪, 53181 1060087868 16585101708 1000610 61 01986100068 00 06 800180৫ 

188)18 ০1 7716708168-চ11611, 7/0115 26. ] 22,678 1 রামমোহনের সতীদাহ দিবারণ 

সংক্রান্ত কর্মনূচীর আলোচন] গুসঙ্গে তার হিলুসমাজে €চাজিত এই বা)বারক্ধির 1বা্ষণ ও- 

তৎকালীন উত্তরাধকারপ্রথার অন্তনিহত অসঙ্গতি সভীদাহগুসার়ের কাঃণয়পে উপস্থাণ্ন 

এ যাবৎ যূধাচিত গুরুত্বসহকারে আলোচিত হদ'ন। 

৬৬, 1010 20. 4.6 

৭, ধভট্টাচার্ধের সহিত বিচায়? £ গ্রন্থ ১) পৃঃ ১৭৬ 

৪৬১ 

১১০ 



: ৮, স্মরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সপ্থান? এরস্থাবঙগী ৩, পৃঃ ১৪ 

৬৯, 86162] 7651 07 21656 8 015-1060800051 1978) 02, 181:89) 188) 

তৃতীয় পরিশিষ্ট উষ্টবা। 
৬৯.ক এষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পৃ: ১১২) চতুর্ধ অধ্যায়, পৃঃ ১৬৫-৬৬ 

৪০, €008887 00. 65 91808 ০01 02100008 ০5৪: 41066865] 210091৮5 89০:৫158 

00 686 185 ০19808৯), 778072% [70115 2৮ 7 00. 18) 291 আরও ভষ্টণা, অতুলচন্র 

গুপ্ত, 'রামমোহন ও ইল-ভারতীয় আইন? 14 5108715 দিঠোগাটোরণা। 067160৩ 00- 

11611010110) ড০019174 (8৫, 088700551৫6 8028১ 0816566 19339 ?)$ বাঙ্ল! অংশ 

(রামমোহন-প্রতিভা ), পৃঃ ২-১২ পুনমূণড্রিত, তন্বকৌমৃদী, মাঘোতসব সংখ্যা], ১৩৭৩, পৃঃ ৯-১৮ 
৪১, 00 21800810865 07657760157 01710101015 (05026. 1968) 0. 68 

৪২, অতুলচন্ত্র গুপ্ত কর্তৃক উদ্ধত? ড্রষটবা, তার প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, ]1%6 51945 

চ27070%) 0687079 ড 0178 বাঙলা অংশ, পৃঃ ১০-৯১ তত্বকৌ মুদী, মাঘোৎসব সংখ্যা, 

১৩৭৩১ পৃঃ ১৬১৭ 

৪৩. প্রারামচন্ত্র মৌলিকের নিজ্ধের মুখে এই কথ! শোনেন ছ্বর্গত ক্ষিতিমোহন 
সেন শাস্ত্রী ক।ণীতে ভার তরুণ বয়সে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে । রামচন্ত্র' তখন স্থবির । ক্ষিতিমোহন 

এই কথোপকথন লিপিবদ্ধ করেছেন, 'যুগগুরু রামমোহন; প্রবন্ধে ; দরষ্টব্য, বিশ্বভারতী পত্রিক!, 

১০ম খণ্ড, প্রথম সংখ্য। (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮) পৃঃ ১৯-৩৬। পুত্তিকাকারে পুনমূরজিত, 
সাধারণ ব্রাহ্মমমাজ, কলিকাতা! ১৯৫২, পৃঃ ১৬ 

৪৪, 'ব্রা্ণ সেবধি'-প্রথম সংখ্য। | গ্রস্থাবলী-৫, পৃঃ ৩7 1[06 78700007109] 11888- 

21006 2 40191596. 60 00৩ 71786 80016100 0101051% 7০175 56. 100. 181) কোনও 

বন্ধুকে লিখিত পত্র (ইংয়েজি ). 1910 2৮, 1 2. 9৮ ॥ 0০1166 0. 213 

৪৫, 0০0119$ 00. 96788 

৪৬. দ্রষ্টব্য এম. ভি. কামাথের সচিত্র গ্রবন্ধী 18861-6006 98216 ০1 & 8102 

1118519060 (7119 ০17,716 80811 19-19, 1980. 

৪৭. 001166 0. 89; নগেন্নাথ পৃঃ ৩৫৮; সতীদাছের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের মাধামে 

আন্দোলন করবার নিদর্শন হিদাবে উল্লেখ কর] যেতে পারে, বামমোন-প্রণোদত এবং 

হুরচন্ত্র রায় ও গল্লাকিশোর ভট্টাচাধ পরিচালিত 'বঙ্গাল গেজেটি? সাগাহিক পত্রে (১৮১৮) 

রামমোহনের “সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিব্তকের সংবাদ? শীষক পুস্তকের পুনমু'্ধ। 0০118 
5. 905)$ এবং রামমোহন পরিচালিত 'দংবাদ-কৌ মুদী? পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় সতীদাহ গার 

বিরুদ্ধ সমালোচন! (ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংল! সাময্িক-পত্র, প্রথম খও, চতুর্থ 

সংক্করণ ) পৃঃ ১৮-১৯ 

৪৮, 7000119 27015 ৮৮, 00. 100, 119 

৪৯, ২৮ মভেম্বর ১৮২৯ সংখ] 7470] 17101% গুকাশিত ২৬ নভেস্বর ১৮২৯ তারিখের 

এক পত্রে শ্বীমতী ফ্রাঙ্গেন কীধ মিন জানিয়েছিলেন, স্বামমোহন দীর্ঘ আঠার বর ধরে 

৪০২ 



গীগাহ্ প্রথার বিরুদ্ধ সংখাম করে এসেছেন (17706645166 ৫06 2০, 80 1, 

1051) সৃতরাং এর আর্ড ১৯১১*১২ হ্ীষ্টাদ গ্ড়ছে। সতদ'হ.উ।চ্ছদ ভাইন *1প 

হওয়ার পর এই পত্র লেখা হয়েছিল। বেঙ্গল হরকর!, এই অ।ইন-প্রণয়ন উপলক্ষে সতীগাহ 

উচ্ছেদের ভন্ত বেস্টিংকের উপর অতাধিক কৃতিত্ব আরোপ করায় শ্রীমতী মার্টিন উভভ পত্রে 
তার প্রতিবাদ করেন৷ তিনি অভিযোগ করেন 'হরকরা? এই ব্যাপারে পয়োঙ্গে রামম়োহনের 

কৃতিত্বের লাঘব করেছেন এবং এই মৃ্ধে বলেন, এবেন্টিংকের সতীগাছ উচ্ছেদ আইন"... 

স০৪1 006 00দা, 10 609 060096 00108011865, 00৪5৩ 0883. 07090061780 80606, 

266 102 66 2০6৫0] 85098 90808০৭150860 ৪1 ০1 6৪ 819%$ মা111909 

150119897৩0 19000001000 130 ***.*. ৪৮ 1688) 60 60086 0:0018168 ০01 10:618066, 

806 100150 100? 0080 005 0189906 65 0:06 ৪ 1901169 016) 6065000171868 

80900 101 6৪:80 10 90209062)0186106 606 87215016 500 0115 70011616 

8101018686100 ০01 100 8970017008) 1087 6106 08597 06886 60 261060))9: 6006 

8০%108 83008805, 106511186009 80০ 16871988 570616/ 018018964 61008) & 

000185 01 61617/667 9৫015 07 60912 868 500 ৪6 16086) 810068810] ৪0086 18120 

11070 2০3. 1” উ/্লধা যে, লেখিকার পত্রথানি প্রকাশ করে ২৮» নভেম্বর ১৮২৯ তারিখের 

'হরকর!1, তার বক্তব্য হ্বাকার করেনেন এবং মন্তব্য করেন: “166 88 006 609:91076 

0062 ০007 63:0103159 075186 80৫ 8:881006 616897 60 800 11010010 8০3 ০: 6০ 

1010 9/8111810 990610006, 0006 1020097 ০০10 106597 0085 8009860680 £0 018 

25৮$0610 80৫. 60116066060 1990025 16509৮ 606 ০০-009:86100, 04 606 156693 09£ 

০০] 1,010. 860680081)859 59060190 070. 90 08817816 ৪ 7168816 11 606 008005 

০ 029 088566 0080 006 0690 0:608590 6০ 8১80৫০0000৪ 0:৪৮ 01 801067861110708, 

9 62৪ 005681160 18001801061: 0186108018060 00006292080, (01081454196 

800/61165, ০, 81) 0. 169) । 

8০, 11001555186 440%87165 ০, 89 200. 11617) আবেদনপত্রথানি থে 

রাষমে'হন রচিত, অভ্যন্তরীণ সাক্ষা থেকে তা বোখ' যঃয়। এই মর্মে উল্লেখ্য, সতীদাহ- 

প্রথার বিরুদ্ধে র।মমাহনের তত্্রগুর হরিছরানগ্দ ভীর্ঘন্বামী স্বাক্ষরিত একখানি ইংরেজি পত্র 
২৭ মার্চ, ১৮১৮ সংখা। 'ইণ্ডিয়! গেজেট্"এ প্রকাশিত হয় (27087655155 74096776/5 2০, 66, 

20. 118-14) | হরিহরানন্দ ইংরেজি জানতেন না, মৃতরাং এ.পত্রথানিও রামমোহন রচগ! 
করেছিলেন, এমন অনুমান যুক্তিসঙ্গত । 

৫১, 188810910 1199 110170166 ০ ৫০10%1716) 1110801৮116 01661 27080108$ 

চর 104 101) 02129811610 2017669 1844-25 (0০916 2৫, 8 00156 ০192068, 

1502405 1899 ) ০1. ] 0.9 

৫২. 810165586 2109616%8 ০, 11, 5. 142 

&৩, এতিহামিক রমেশচন্ত্র ম্ুমদার ঘটনাটি যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তাঁর মধ্যে 

৪6০৬ 



বিদ্জ্ধনোচিত সততায় পরিচয় পাওয়! যায় না: “115 (76581168] 0০211060 86৮61৪1 

106:8008 006 ০01 স1)020 সা৪৪ 081(0181]5 980:100002 £05 000 5৪৪ [2:0দষ) (0. 88 

& 61656 18565 585808 86 6৮], 306 60 23696100015 98692 8820085 চি800500000 

9700880 6৪ 207০088) €0 8100 6১6 ৫51] ৮ 18818186109, (0, 8৫771101011 7০9 

081০568) 1979, 2. 48) রামমোহন বেট্িংককে এই প্রসঙ্গে কোন যুকিতে কি বলছিলেন 
রমেশচন্ত্র কিন্তু ডা উদ্ধৃত করেন নি। বরঞ্চ এ বিষয়ে থানিকট। নী! প্রদর্শন করে একটু 
পয়ে বলছেন, “উ০ত। 86 18006 06698881710 606 107688106 000663% 60 0180089 (106 

186000 0: 265802080160688 01 88011901007078 00886100, (1৮৫ 0. 48) কেন? 

সেটুকু না৷ করলে রামমোহনের '2০৪18102/ক বিচার কর যাবে কি উপায়ে? নিজের পক্ষে 

অবন্তিকর এইসব গ্রপ্ন উাপন ন|। করে ডঃ মজুমদার এমন অতি নাটকীয় ভলিতে রামমোহন 

কণ্ীক বে্টিংকের প্রস্তাবের “বিরোধিতা” প্রসঙজ্গটিকে নিজের ভাষায় বর্ণন! করেছেন যার 
থেকে ম্বাবত মনে হতে পারে সম্ভবত সতীদাহ-উচ্ছদ রামমোহানের কাম 'ছল না। সততার 

অভাব গুধু এখানে নয়। 9306 60 8906100018 0669 ৪0110189 অংশটিও রমেশচজের 

হ্বকপোলকজিত যোজন । 'সতী-সংক্রান্ত বেস্টিংকের “মনিট্টি আস্তোপাস্ত পাঠ করেও 
রামমোহনের মতামত প্রসঙ্গে 'কোথাও বেটিংকের বিল্মগ্জের প্রকাশ দেখ! যাবে ন|। 

রামমোহছনের পরামর্শ (ত'ন যথেষ্ট শ্দ্বাসহকারে গুনেছিজ্ন, তার স্দ্ধান্তকে যণ্টে গুরুত্বও 

দিয়েছিলেন, য'্দও গ্রহণ করেন নি। এ বিষয়েতার জ্গষ্ট উক্তি শমানট।-এ বগ্মান £ 

45000881108, &৪ ] ৪10 81%/858 018700860 6০0০, (196 10001) (7011) 29 ৫01 181790. 

15 5৮885 £6008705. ১০৬ 2006 96 91] 85867061708 6০0 (109 90701081008--.১) (51021655186 

81096176105 0, 149) । 

8৪. 0. লু, 0011175 সম্প্রতি 00765070666 ০7:01 চ71111011 02987027 

70/07% হীঘক বেট্টি.কের চিঠিণত্রের ছুটি ৭৩ মে সংকলন প্রকাশ করেছন (0510: 

02515151175 01658, 1917) তাতে উক্ত পত্র ভ্বধা'নগ্ৰান পায়ন। পত্র হুধানর উল্লেখ 

করেছেন ও আংশিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন ডঃ সাল'হউদ্দীন আহমদ (50০61 10621 070 $00141 

070726 ৮) 867691 1818-1895, 1.61050 1968. 2124) নটিংহাম বিশ্বাধষ্ঠালয় এস্বাগার 

ক্ঠৃপক্ষের সৌজন্টে বর্তমান লেখক দে দুগানির পূণ জেরক্-গু[তিলিপি সংহহ করতে 

পেরেছেন। 

8৫, 90276535185 110%61)61/5 ০ 98. 2৮, 17874. 

৪৬, 100, 881] িঠা৪ঃ ৪7, 1880 98০8৫ ৮5 1005 45101010810] 5০), 12 

অওদ 96165 (2487 6০089861890) £ '/815610 07066111660 087, 00. 204 

8৭, 17010 06656 00০8৫ ১১ 0০10%410 2107111) 51018741 উ ০৪0061 1890, 

10055519৩ 210%৫7145 ০, 101 20. 17849 

৫৮, 45080 1077191) ০], ঘা) আও 987169 (89808 1881)) 8186০ 1016111- 

8889০) 20, ৪0-92 



৫৯, পা 67815) (0714 ০ 7216 76711710187 709 (০6181 55০ চ ৫5০8110781) 

0690665875 £016100. (850108187) 790000 98208) 08108652684) 20. 67০, 

গুন চ10665586 21096116115 ০, 12, 0, 188-92 । পামমাহদ রায় যে +0০8016:- 

চ৫018/0০) সঙ্গে করে ইংলওে নিয়ে যান তার ইংরেজি গ্রন্থাবলীর এই সাধারণ ব্রা্মসমাজ 

সংস্করণে সেটি মুদ্রিত হয়েছে (0. 99-94)) এটি মঙ্গত কারণেই রামমোহনের রচনা বলে 
অন্ুমিত। রামমোহনের ইংরেজি গ্রন্থাবলীর প্রচলিত সংগ্থরগলিতে (যোগেম্ত্র চত্ত্র ঘোষ 

ব| পাণিনি অফিস বা) নাগ-বর্মনূ প্রকাশিত) সতীদাহ বিষয়ক ভার উল্লিখিত শেষ এস্থধানি 

নেই। তাই রমেশচন্ত্র মজুমদার সম্ভবত এটির অস্তিত্ব 'সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তার 
07, 80777101) [9 গ্রন্থে কোথাও এ গ্রন্থের উল্লেখ নেই। 

৬৪, 1708653//6 110%611615 ০, 116, 00. 194 96 1 ৯ জুলাই, ১৮৩২ তারিখে লওন 

থেকে বেট্টি'কৃকে লিখিত এক ব্াক্তিগত পত্রে জে. জি, র্যাভেন্শ জানাচ্ছেন । 416৩ 9 
685৪ 97:8070916 061019 606 0117 0০000], 609 8616100 885108৮ ০০ 102 1986108 

0০) 806666 98৪ 018101590 8806:087 (60 6১6 00 ৪12)81] 578 619086100,,.01 [8900- 

00080 1107 আ০ স8৪ 0:68606 ৪1] 6 61006, (0. 8. 0011108 ৪৫. 218৫ 

00176000570 ০% 1.010 9/111107)861010% ₹০] [1], ০, 464, 0. 861) । এই পত্রের 

তারখটি একটু গোলমেলে। সতীপ্বাহ-াঁনবারক আইন বিরোধী রক্গণনী* পক্ষীয় আবেদনটি 
নাকচ করে চুডান্ত রায় দেওয়। হয় ১১ জুলাই ১৮৩২ (856110 0%/10] ড০] 11], ৮৪ 

967168, 48068861892 8 :1100068 11.691118670091, 0, 293-94) । হয়তো কাউনসিলের 

সিদ্ধ মৃাস্তভাবে ঘো।ষত হবার আগেই জান [গুয়াছিল। কিংব' র্যােনশ অনবধানতাবশত 

চিঠিতে তারিথ তুল লখে'ছলেন। 
১, রামমোহনের এই পত্রথানি সংগ্রহ করে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন প্রবিনয় থোষ-- 

তত্বকৌমুদী?, মাঘোৎসৰ »খ।], ১৩৭৩, “রামমোহন ও লতা হ?, পৃঃ ৪৮; পুনমুদ্রিত, 

বিনয় ঘোষ, বাংলার সামা'জক ইাতনাসের ধার| ১ ১৮*৬--১৯৯০ ( সামায়ক পত্রে বাংলার 
সমাজ চত্র-” কম থও), কলিকাত| ১৯৬৮, পৃঃ ২৪৬ 

৬২, যু্তিমার্গের অসন্পূরত। সম্পর্কে কেনোপনিধ7'-এর ইংরেজি ভন্ুযাদেয় ভুমিকায় 

রামমোহনের শষ্ট ও হুচিগ্তত উক্ত সম্পর্কে উষ্টবা, পৃববতী তি য় অধ্যায়, পৃঃ ৭৩1 তৃতীয় 
অধ্যায়, পৃঃ ১০৬-৭ ; এই প্রসঙ্গে তুলনীয় ভন্ত্র তার উ ভ 2 ৮৮৮ 8৪ 7858051082০, 

101 19808 12161) (0 66168106500 10011069 11010 168 1680) 0109 0668 00 € ৮ 

০0. 08888109098 60200 188 002001810608)00,) 07808186100 0480 81071089628 

91 1005 ড6০৫৪০৪)১ 21119) 7/0115 26, [0 0. 60. 

৬৩, চল্রশেখয় দেব, :738701018060665 ০1 (87029059) ০১”, তন্ববোধিনী পত্ভিক। 

অগ্রহায়ণ ১৭৯৪ শক, পৃঃ ১৪৫ 

৬৪, ম শুত্রে পাতকং কিঞফিয় চ সংগ্থারমর্থতি। 

সান্তাধিকারে! ধর্েছস্তি ন ধর্মাৎ প্রতিষেধনদ্। -মনুলংহিত। ১০,১২৬ 



ও, 2%417509 01 561641 ৬০1, ]057060 287169) 68, 8, 0, 08:02 ৫৪: 

(291186৫ ৮7 85 00215518167 ০1 15:08, 701788 7১৫. 3948) ০1. 2 10, &16-76. 

৬৬, £& 96900 10918069 ৭1 009 10000808186] 5581/850 ০! 6006 6৫88, 

57815; 70115 2৮. 11. 2,100 

৬৭, 7/1861৩8 2318. 87 88, 991 এর মধ্যে রামমোহনের মত বেদাসতবিদ অধন্তই 

পেয়েছিলেন উপনিষদ আল্মধাদের প্রতিধয ন 

যন্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মনোবানৃপস্ততি। 
সর্বভৃতেহুচাত্মানং ততে! ন বিজুগুগ্তে | 

ঈশোপনিষৎ ৬ 

“যিনি আত্মাতে নর্বভূতকে দেখেন এবং সর্বভূতে আত্মাকে দেখেন তিনি সেই কারণে 

কাউকে ঘুণ। করেন ন1।' এই জন্ভই রামমোছনের চোখে বৈদিক নীতিবাদের লঙ্গে 

্ষ্টোপদেশের সাদঘুৃগ্ত ধর! পড়েছিল। কিন্তু 'হিন্ুর্ষের এ্রতিহানিক অভিব্যক্তিতে 
উপনিষদের এই উদার আদর্শ বস্তায় থাকে নি। শাস্ত্রাধ্য়ন ও সমকালীন হিন্দু সমাজের 

সর্বতোমুখী অধঃপতিত অবস্থা পর্যবেক্ষণ, এ বিষয়ে রামমোহনকে স্থিরনিষ্চর করেছিল। সমাজে 

নৈতিক ম্বলাবোধ ফিরিয়ে আনার পক্ষে গ্রীষ্টের মাদবমুখী নীতি-উপদেশকে তাই তিনি 
অধিকতর উপযোগী মনে করেছিলেন। 

৬৮, 5৮, 2186008৮711. 19) 90 100009 81 

12181051) 77014 58, ঘা 0, 3 

৭০, 'ব্রদ্ষোপাসনা? 3 গ্রস্থাবলী, ৪$ পৃঃ ৫১ 

৭১। ভ্রষ্টবা, প্রথম অধায়, পৃঃ ১৩৫-৩৬ 

৭২, ভ্ষ্টুবা, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ১৫১৬ ) যেকন, লক নিউটন, হিউম, গিবন, ভোলতেয়ার- 

এর উল্লেখ রামমোহনের রচনাতেই পাওয় যায়, 07119, ৮7০14 28, 1. 2,106 

(বেকন); দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৭৬-৮০ এবং তত্রস্থ গ্রমাণপঞ্জী, উল্লেখ €88),:88)) £৫৩ক? (লক ও 

নিউটন )। রবার্ট, ডেল ওয়নকে নিথিত পত্র, (লক ও নিউটন)-001106, 9. 494 এবং মগ্ুম 

পরিশিষ্ট ; 7815 7/0715 1 20. 69, ? (হিউম, ভোলতেয়ার ও গিবন)1 যেব্ামের 

সঙ্গে পত্র-বিনিময়,। 71013 ০1 96671996714) 6৫. 0. 9০%10108, (09100518) 

7988.49 ) ০1 3 77. 689-99; 001196, 29, 488-99 ; অলজ্ঞাতনাম। বাত্তিকে লিখিত 

পৃন্র। এলফিনস্টোন-সংগ্রক, ইত্ডয়। অফিস, লগ্ন (জম্ম মিল), তৃতীয় পরিপিষ্ট। রবার্ট, 

ওয়েন ও তার পৃত্র রবার্ট, ডেল ওয়েনকে লিখিত পত্র। 0০118$ 9. 494 ও সগুম পরিশিষ্ট; 
08:790662 1651 10495 05 180) ০০119, 20 899, 49498) রামূমাহলের সু 

পরিচয় ও আলাপের পর ১৮১১ খ্রীষ্টান্বে জেঃ ঝর্নেল |ফক্লারেদ, (জ্ড মুনস্টার) লেখেন, 
রামমোহন, ***9০$68 10006 800. 5০00 00 ৪1] 0608810709.7 00761 01৫ 10844 

/400$$ 177012 1110/41) 89 7) £6 10881 2769 ০ 176 ১2011817 0704 18 

7887175198০ 1818 290990) 1919, 7, 106 

১৭7 



৭৩, ঢি8080৫ [8088811 4 121509 0 5765) চ74105019 2500 1946, 5. 698 

৭8) 00100 96081 26101) (7171110701775) 11669 & 82)16860181196 0০0৮৫0177 

( ম০0008025 11051 2৫. 1995 ) 2. 6 

৭৫, ওয়েন-মতবাদের একজন সান্প্রতিক ব্যাধ্যাতায় ভাষায় *0৬9)018 06 ০০208018 

সত: ০০0002000 018088 01 1866 611)669060) 08060711088] 6৮০০০৪/৪,.-১০৮-৪ 

05617165 965:01) 10: 8 80161006 01 8001669 18 (1308 60 ৮৪ 8660 ৪৪ 087৮ ০1 606 

62006186096 01 1000610 80018] 80161)068 1707) 606 10561 01 6180666000 ০906০ 

80918] 60806105.) অত. 0. 0. 850115000৮6 0896৮ 010 116 09/61/6577) 701760017 

ঠ110 47761702 100৫0 1969, 0. 83 

৭৬, দ্রষ্টবা, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ১৬-১৭ 

৭৭. দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়। পৃঃ ৬২-২৩) রামমোহন ও বেস্থাম পরম্পর পরিচিত ও 

পরম্পরের গপমৃত্ধ ছিলেন। এই সুত্রে রামমোহন সম্পর্কে বেস্থাম একসময় বলেছুলেন, 

18200001000, (07 0088 9885 ০00 601:৮5-5৬6 20011110001 8০৫৪ 800 0১88 16801 

11000 0৪ 6০0 910001806 158800. 10 606 &]] 10000768106 0610 ০01 16118100.18 (7৫ 

(7015 ০01 78617976714) 6৫ 3. 8০118, ০] সু ঢ. 671)1 উক্ভিটিতে 

অনেকখানি সতা থাকলেও সম্ভবত খানিকট। জনভিগ্রেত জতিরঞরনও আছে। প্রথমত 

রামমোহন মূলত একেখ্রবাদ ও ঘুক্তিবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন ইপলাম শান্ত অধায়মের ফলে ; 

ইউরোপীয় জ্ঞানরাজ্যে তার প্রবেশ জীবনের পরবর্তী পর্বে। এক্ষেত্রে "৪৪, শঙাটির প্রয়োগ 

দ্বার! বেস্বাম যদি সাধারণভাবে সপ্তদশ-উনবিংশ শতকায় পাশ্চাত্য চিন্তানায়কগণকে বুঝিয়ে 
থাকেন তাহলে রামমোহন*মানসে ইসলামীয় প্রভাবকে অস্বীকার করা হয়। আর যদি 

508) শব্দ্ধার। তিনি দ্বসপ্প্রপায়ের অর্থাৎ উপযোগবাদী (06111050182) দার্শনিক সম্প্রদ"য়ের 

প্রতি ই'ঙ্ত করে থাকেন তাহলেও বলতে হুবে তিনি রামমোহমের উপর জ্ঞানবিভা সিত 

যুগের চিন্তাবিদ্গণের বা! ওয়েন গতি তৎকাল'ন সমাজতন্ত্বাদীদের প্রভাবকে হিসেবের 

মধ্যে ধরেননি। বেস্থায নিগ্গের মতবাদ সম্পর্কে এতই উৎলাহী ও নিঙ্জ আদর্শে এতই 

সমপিতপ্রাণ ছিলেন যে, কোনও আদর্শবাদী বু'্ধজীবী সংস্কারক ব! কর্মবীরের সঙ্গে কোনও 
সূত্রে তার যোগাযোগ হলেই তিনি তাকে স্বমতে দীক্ষিত করবার জন্ত বাস্ত হতেন। 

ভারতবর্ষেও তিনি তার একাত্ত অনুরাগী শিল্ত জেম্ম ইয়ং-এর মাধামে তদানীত্তন বড়লাট 

বেন্টি ক ও রামমোহুনকে প্রভাবিত করবার জনা সচেষ্ট হয়েছিলেন-_ 8:10 9685 পণ 
11857 01110101765 44 1706 2৮, 8189 0 রামমোহন বেস্থামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সম্পন্ন 

হলেও, আমর! দেখব, তক্বাখ্যাত উপযোগবাদী (008111687155 ) দর্শনের সবটুকু গ্রহণ করা 

তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। 

৭৮, ইংলগে এক মহল! রাষমোহমকে কোনও এক উপলক্ষে প্রপ্ধ করেন, তিনি 

ধর্মের আদিপাপতন্তবে (00087%08 ০! 0:181051 815) বিশ্বাস করেন কি ন!। রাহমোহন 
হখোটিত বিনয়ের লঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, *] 9116৩, 1 15 ৬ ৫০90108) 16 1 

১৯৭ 



10807 স11.785818656 201048 1088 6600683 60 17010066 00001116) 68৩ 2186 ০1. 

00186180 5176069 ) 10: 2 ০ 208: [0856 06567: 0650 8018 60 866 0১৩ 

8%108006 (07 1গ, 08:20661,650 10695 0, 181 ) আরও ডষ্টব্য-ষ্ট পরিশিষ্ট । 

৭৯, “সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবণ্ুকের ছিতীয় সংবাদ?  প্রস্থাবলী ৩, পৃঃ ৩৯ 

৮০, তেব, পৃঃ ৪১ 

৮১. ড্রষ্টধা, উল্লেখ ১১: 

৮২. ইন্ত্র মিত্র-_করণাগাগর বিভ্ভাসাগর প্রথম সংস্করণ, কলিকাত! ১৯৬৯, গঃ ৬৩৪) 
বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্পর্কে অনেকে কৌতৃহলী। তার জীবনীকারগণ এ সম্পার্ক বিস্তারিত 
আলোচন! করেছেন, কিন্ত এ পধন্ত কোনও সর্বণাদিমম্মত সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন বলে 

মনে হয় না। রামমোহনের মত আধ্যাক্কিক গ্রবণত! বিস্ভাসাগরের ছিল ন| নিশ্চয়, কিন্তু ঠাকে 

নাস্তিক বললে বেলী বল! হয়। আলোচ্য উক্তি ইঙ্গিত করছে কেবলমাত্র ঈশ্বরের অন্তত 

যে তার বিশ্বাদ ছিল তাই নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিষয়েও নিশ্চিত ধারণ। ছিল 

এবং জীবনের কর্তব্যমাধনকে চুড়ান্ত বিশ্লেষণে তিনি ঈখরের নিকট আবহিক দায়িত্বপালন 

বলেই মনে করতেণ। 

৮৩, রামমোহন হেস্থামের গুণগ্রান্ী হয়েও বেস্থামনীতির এই অংশ গ্রহণ করেন নি। 

কিন্তু উনধিংশ শতাফীর আর এক মনীষা বন্ধিমচন্ত্র বেস্থামের এই সৃখপ্হিম'ণব।দ প্রায় 

সর্বাশেই বীকার কবে নিয়েছেন। 'ধর্মতত্ব' এন্থে শিল্পের তল “সর্বভুতে যদি সমান তবে 

অল্পের অপেক্ষ। বেণী লোকের হিতপাধন ধর্ম এবং একজনের অল্প হিতের অপেক্ষায় একজনের 

বেশী 1হুতসাধন ধর্ম, কিন্তু যেখানে একজনের বেশী হিত একদিকে আর দশজনের অল্লহ্িত 

(তুলা হিত নে) 'র এক দিকে সেখনে ধর্ম ক?" উ লক্ষে গুরুর উত্তর, “খানে 

অঞ্ক কর্বে।...মনে কর একদিক একজনের যে পরিমাণ হিত সাধিত হইতে পারে, অন্ত 

দিকে শতঙ্ছনের প্রতোকের চতুর্থাংশের এক অংশ সাধিত হষ্টতে পারে। এষ্কলে একজনের 

১০৪ হিতের অঙ্ক রি এখানে একজনের বেশী [হত পরিতাগ করিয়! শতজনের অল্প 

হিত সাধন করাই ধর্ম |” ধধর্মতত”, ম্বাবিংশতম অধ্যায়। “আত্ম্রীতি” | এই প্রসঙ্গে 

বন্ধিম অবগ্ত বলেছেন, “ইহ! ( হিতবাদ ) ধর্মতত্তবের সামান্ত অংশ মাত্র। আমি যেখানে 
উহাকে স্থান দিলাম, তাহ! আমার ব্যাধ্যাত অনুণীলনতন্থের কোণের কোণ মাজ।*** 
*“ফ্ঘ্ুতম হউক ইহার জল পবিত্র । হিতবাদ ধর্ম, অধর্ম নহে”। 

৮৪, 7, ঢা, 70800096116 618171715০0 50০11 7%51766 1,05000) 1949, 0 18: 

বেদ্থাম ব্যাধ্যাত নীতিতদ্কের ছুর্বলত! ও অগভীরত! সম্পর্কে ইঙ্গিত করে জনৈক অধুনিক 

জ্খেক বলেন) 5 05816 102 [0168016, 0:8081,05 ৪:04 68০১00। 656 81 53078159 

18 8৫৫6৫ (০ 6৪০), 876 17008 106 ৪৮0৫ 04. 0162) (0 20815 & 01801818198 1601 

০৫ 0505818, 06679: 5060 0083 6 00108 6০ 6৮৫3 16 80618 20028115, 

€8৪7 55 205 8661006 01588009) 200: 87৩ 6৮৪ 9108 661250) 0153606 82৫ 

৪৪৮ 



/7010860)6610, 20102511657 05:08 8£01800) 18 01660 10018865208 ৮ 216880 80৫ 

9৪৪117 058:21089 [0:009708. 17110889 825 1১6 01006101815 18০8৪ ড০000206৫ (0৫ 

99 ০৪: 281] 53761160069, [0056 8০91665 6০010 20০৮ 0016 60588061 260০৪ 

00078110915 8180 & 1806) 00৮ 10 0098 0০0৮ (01105 6৪৮ 20925118105 5 810৫ 

০1 80018] 118828006, 10 10101) 6801) 1001%1908] 9008 0018 0900106, *.১016৭ 

[009 06118812808 ] 10 008 81081589 006 0)0751 ১৫০৪%)০০/ 01 200 8) 60৫ 

86১900% 00 01800567 1৪৫ 16 18 61095 879 ৫0108 7060 60৫৬ 0608%5 100:5115.7 

ত. 18059086576 26101 0100716705 0510:6 1953, 200. 148-49 

৮৫, 00118. 0. 494; আরও ভরষ্টবা, সগ্ুম পরিশিষ্ট। 

৮৬, (7075 ০1 ০6617986107 9৫, ঘ্. 9০108. ৬০1. 106০0৫99600, ৯5 

.1071]] 88:6০০। 0. 91 

৮৭, 1576165) 70115 1 0, 31 

৮৮, 191 00. 31-92 ; রামমোহনের কাছে এই রকম পাল.ট! মার মাঝে মাঝে খেতেন 
বলেই শ্বেতা রাজপুরুষদের 'একাংশ তার উপর জাতক্রোধ ছিলেন। 

৮৯, থা, ঢ. 11011800776 71৫71615 0 0117%26/66 (05085 1905, 

10000, 1906 ) 0], 27-40 

৯৩. ভা. 1). 108510800, 2010026] 770%19/ তা) 710770217৮6 01018015015 1001 

78670547710 1421] (1944) 00, 94-98 ; প্রচলিত বিচারব্যবস্থার অধীনে নিষক্ত বিচারকের 

প্রতি বেশ্থামের তীব্র ঘৃণ! ছিল, বিজ্রপ করে অনেক সময় তিনি তাদের 'য5৫86 8০৫ 0০, 

বলে উল্লেখ করতেন । 

৯১, 172115, 71011625161] 00. 11-19, 5৫, 3-89, 5 

৯২, 1912. 00, 19-18 

৯০. 18৫. ০ 9 

৯৪, অধ্যাপক বিম'নবিহা!রী মজুমদার বলেন, রামমোহন ভ্ভারতীয় ব্যবহারবিধির সংহিতা 

প্রণয়নের উপযোগিত! সংক্রান্ত তার ধা$ণাগুলি সম্পূর্ণভাবে বেস্থাযের চিন্তা থেকেই লভ 

করেছিলেন (86109 ০1700 5০০11 0150. 70172] 12625 1701) 1৫71019%) ৫0 

19092170106, 0819086% 1967, 0. ৫7)। বিপুল হিন্দু শ্মৃতিশান্ত্র ও মুনলমান বাবহারশান্ত্রের 

সঙ্গে রামযোহনের পরিচয় ও নেই সূত্রে লব্ধ প্রেরণাকে তিনি এই প্রসঙ্গে কতকটা উপেক্ষা 
করেছেন মনে হয়। 

৯৫, 7701151, 70113 211 00. 89-98 

»৬. 77801 7015 (3) ০1] 9. 569) নাগ-বর্মপের সংগ্করণে এই অংশ মুদ্াকর 
প্রমাদে ভ্বহিত। 

৯৭. “রামমোহন রায় ও ইল-ভারতীয় আইন? প,£ 51/16765) 70ঠহ101ণ) 071৫709 

০016) বাংল। অংশ (রামমোহনন্প্রতিভ1) পৃঃ ১০১১) গুলমূর্ঠজ্রত, তদ্থকৌমুদী, 

মাঘোৎসব সংখ্যা ১৩৭) পৃঃ ১১৯২ 

৪8৪৪ 

২$(ক) 



৯৮, 81875 মাতাতে 0 0. 66 

৪৯, 1৮. 2০, 11-14) 17.90) 94899 ৩৩, 

১১৯, শি0285586 210/2165 20. 960-40 

৮৬১, 57015) চ70114 171 02. 41-49 

১৪২, ডা, 8৫৮০ এ 26016 07 176 116 07৫ 14909/5 ০] 82711701%) 8০১ 90৫ 

6, 0816$%8 1917) 06. 16,17 | 

১০৩, ব)জিগত আচরণে রামমোহনের স্বাধীনচিত্তত। ও প্রথর আত্মমর্ধাাবোধের বছ 

নিদর্শন তার জীবনে দেখা ঘায়। ভাগলপুরের ইংরেজ কলেক্টর সার ফেডেরিক হামিপ্টনের 
উদ্ধত, অভদ্র আচরণের প্রতিবাদ (ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, পঞ্চম সংহ্বরণ, 

পৃঃ২৫-২৯) ; কোনও উদ্ধত শেতাঙ্গ রাজ কর্মচারীকে বাইরে ডেকে এনে তাকে অভদ্রতার 
জন্য ক্ষমা চাইতে বাধ্য কর। (বেন্টিংক্কে লিখিত কর্ণেল জেম্স ইয়ং-এর পত্র, ২০ এপ্রিল 
১৮৩৪-০, লু, 2080105 5৫. 2776 00765201706766 ০ 7018. চ771101) 88717 ৮০ [1 

2, 1246); কলিকাতার বিশপ ডঃ মিড লটন প্রদত্ত খ্রীষটধর্মগ্র&ণ করবার অমর্যাগাকর 

প্রস্তাবের উত্তরে ঠার মৃখা পূর্ণ উদ্ভি--"1/5 [5০:6) 5০০ ৪29 00061 & 201868)6, ] 285৩ 

50% 1510 000 006 8006:8610100) 60 6806 00 810010)67 (11016 036:6116 0০০৮6: ৪, 

1829); দির বাদশাহর দৌঁত্যসংক্রান্ত পত্রালাপ উপলক্ষে বাদশাহ কৃত রামমোহনের 

আত্মমর্যাদাহানিকর এক উক্তির দশিত প্রতিবাদ (7. প্র. 1183070876৫. 801৫ 

707/1018) 7০১) 070. 16 1.5 71081%15 08109868 1989. 20. 218-14) ; ইত্যাদি 

ঘটনাগুলি এই প্রসঙ্গে শ্রণীয়। রামমোহনের ঘনিষ্ঠ অনুরাগী বন্ধু জেমৃস সাদার্ম্যা্ড এমন 
এক কিংব্দভ্তভীরও উল্লেখ করেছেন (80067180005 7610180600098 ০1 18101000101) িতযে 

0918%1/0 76%18$ 0০5০০: 1998, 2, 69) যে রামমোহন একবার আত্ষমর্যাদারক্ষার্ধ কোনও 

এক খ্রেতাঙ্গের সঙ্গে হ্ন্ৃযুদ্ধে (৫৪1) অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অবন্ত এ ঘটন! সত্য কি না 

জান! বায় না। তবে ভারতীয়দের কাছ থেকে চাটুকারিত। প্রত্যাশী শ্বেতাঙ্গসমাজে। বিশেষত 

খ্েতাঙ্গ রাজপুরুষগণের একাংশ যে এই স্বাধীনচিত্ততার জন্ত রামমোহনকে বিঘৃষ্টিতে 

দেখতেন তাতে সন্দেহ নেই। 
১৪৪, 001188, 0, 130-81, 161-68, 179 19) ১৮৮২ সালের নভেম্বর মাসে 'মিরাৎউল্ 

আখমর.-এ অবশ্ততুকাঁশাসনের বিরুদ্ধে গ্রীসের শ্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিকূল সমালোচন! 
প্রকাশিত হয়েছিল (0০116%, 2. 174) ) সম্ভবত তখন পর্যন্ত রামমোহন সমকালীন গ্রীক 

স্বা্ধীনতা-সংগ্রাম সম্পকে সমন্ত তথা সংগ্রহ করতে পারেন নি। পরে এ সম্পর্কে তায় যত 

সম্পূর্ণ পরিধতিত হয়েছিল এবং তিনি শরীক ম্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থক হয়েছিলেম। এ সম্পর্কে 
উইলিয়ম এডাম লিখেছেন, পন1/018 (55 290০৭ ০৫205 ০দা0 60081088006 1), 

8100) 7 ৬৪1] 5901506 66 90800818820 16৮ 20101) 06 106810 ০0৫ 6১৬,,৪৪৪৪০118)- 

20858 ০01 00086160010081 80590010806 20 0:50851) 804 016 162৮ £০০৫ 

188 অ।৪) স01০0 5৪ 86০০9 (89 86188815 ০৫ 375696 88810567870 0051 



(4 16010 0,118 206 070 1.06০%13 0 [07171019) 709 894 8৫) 08169188) 291, 

27, 15-14) 

১*৫, ভুষ্টব্য। প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ২৩০২৬ । এবং ষষ্ঠ পরিশিষ্ট । 

১০৬, 08068) 77০174 (৫. ত. 8০৮1108) ০] [৬ 22, 09, 418 

১৪৭, 19৫. ০1, [1 00. ৪71-91 

১০৮. বিশ্লবাদর্শের প্রতি রামমোহদের সহানুত্ভতি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য 0০118 2%, 36168 ॥, 
ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ সম্পর্কে তার উচ্দৃদিত অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন ইংলও গমমে 
তার সহযাত্রী জেম্স্ স।দর্লযাও, ভষ্টবয 50860150015 8870105081088 91 080)020)00 

০57 21242 76184 0০6০৪: 1985 2. 69) আমেরিক। সম্প'ক রামমোহদের মনোঞ্কাব 

বিশ্লেষণ করে সাদার্লযাও উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন--'718 ৪৫001হ50 7500৮11080180 10 (8৪ 

৪)0868০৮ 500 68০088106 08৮ 10 81068110815 ০0:9৫ দ5]11. 136 28৫ ৪ 619৪6 

08618116510: 605৮ ০020 066 005 10856 00805 1116008 800 0100 106 

99:681017 11)660060 (0 51816) 80৫ 1 1095 0990 7701070060, 08510 8৪ 1850176৫ 

6০ 29091610170) 600:0080008 606 [00100 89 & 08610738] 5181602. (0, 69) ) 

১৮২৪ লালে আমেরিক! পরিদর্শন করবেন, রামমোহনের, এমন ইচ্ছ। (ছল (১৭ অক্টোবর 

১৮২২ রেভাঃ জ্যারেড ম্পার্ক সকে লিধিত পত্র 87861 1245/ 07 7745671 08008 ৩০৩ 

1976, 0, 98)1 দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ পরিশিষ্ট। 

১০৯. অষ্টাশ-উনবিংশ শতকীয় ইংলতীয় প্রজাতন্ত্রী ধযানধারণার উপযুক্ত এতিহা!সিক 

বিশ্লেষণের জনা দ্রষ্টব্য 8 নু, &, 10. 018)08 076 8৫9517007 216471107 ঢ) 270৫ 

1,907. 1918, 70, 199-49, 160-09 । ইংরেজ জাতি রাঞজকাঁয় স্বৈরতদ্ত্রের হিয়োধী 

হইলেও প্রতিষ্ঠা হিনাবে রাজতন্ত্র প্রতি আকর্ধণ ইংলগীয় জনসাধারণের মজ্জাগত। 

সুতরাং বুদ্ধিজীবীদের একাংশের প্রঙ্গাতান্ত্রিক ভাবন! সেখানকার বৃহত্বর জনসাধারণকে 

গার্শ করেনি। তা ছাড়! কোলরিজ, ওয়ার্ড.সওয়ার্থ প্রমুখ কবি সাহিত্যিকদের প্রজাতন্তে 
বিশ্বাসে অনেকখানি রোমাট্টিক উচ্ছাস ছিল এবং এদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে 
তাদের প্রজাতান্ত্রিক মতবাদ প্রত্যাহার করেছিলেন। 

১১০, 96060805) 50009 00788165810081 00061 8০০1. 08019: 5171) 96০৮1০০, 1 

(8976009 079:88156)-070114 (6৫, 9০51108) ০1. 1 00. 121-99 । রাজতাস্ত্রিক ও 

অভিজাততান্ত্রিক শামনব্যবন্থ। বিষয়ে বেস্থামের বিরূপ সমালোচনা! সম্পর্কে বষ্টব্য 1৮0. 0৮, 

19844; বেস্াম কর্তৃক প্র্জাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এই দৃঢ় সমর্থন বিশ্বের সর্বত্র প্রজাতন্ত্রের 
সমর্থকগণকে যথেষ্ট অনুগ্াণিত করেছিল। গুয়াতেমাল! প্রজ্জতন্ত্রের তৎকালীন সভাপতি 
জোসে. দেল ভাল বেছামকে গুরুর ভ্তায় মাস্ক করতেন; ৩ আগস্ট, ১৮১ তারিথে বেস্থামকে 

পিডৃ-মন্গোধনে লিখিত এক পত্রে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বেস্থামের 09781806058] 

09৫58 তিনি গুয়াতেম।লায় চালু করবেন (98015870 7/0115 5০]. সু] 9, 71); এখাছে 

উল্লেখমোগা, রামমোহূনকে লিখিত পত্রে বেস্থাম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই জোনে দেল 
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ভালের সঙ্গে, রামমাহনের£. পরিচয় ককিয়ে দেহেন (28018 701 ০, » 

20. 689.99 )। 

১১১. 7400191 21%///01010177--7008. 17508, 00, 29-94 

১১২, ভ্রষ্টবা। তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১২-৩৫ 

১১২ক, 2000167-5/111805 76116105176 ৫1 2701 ঢ10016 ৮১ 1 5601825 

81510080180) 80৫ 117000101820) 15009001883 0, 484 

১১৬, ব্রদ্ধোপারন! £ গ্রদ্থাবলী ৪, পৃঃ ৫১ 

১১৪, “বেদাত্তপ্রস্থ। £ গ্রন্থাবলী ১, পৃঃ ৪ 

১১৫, তদেব, পৃঃ ৮৮; তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১৩৫-৩৬ 

১১৬, “কবিতাকারের সহিত বিচার? £ গরস্থাধলী ২, পৃঃ ৮৯ 

১১৭, 08:099366: 1451 10495 0, 180 

১১৮, ধপ্রার্ঘনাপত্র ॥ গ্রস্থাবলী ৪, পৃঃ ২৭০২৮ ; 07811, [70715 [1 0. 20০-01 

১১৯, ভষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১২৯-৩৫ 

১২০, দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ৩৩-৩৪ 

১২১. সৌভাগানক্রমে পণ্ডিত রামচন্ত্র বিদ্তাবাগীশ কর্তৃক ব্রাদ্ষসমাজের প্রতিষ্ঠাকাল 

(৬ ভান্র ১৩২৫ বঙ্গাব্দ) থেকে সমাজের আচার্যরূপে প্রদত্ত সতেরটি 'ব্যাখ্যান' ঈশানচন্ত্র বস 

কর্তৃক সংগৃহীত হয়ে *্বরা্মসমাজের প্রথম উপাসনাপন্ধতি, ব্যাখ্যান ও সঙ্গীত” শিরোনামে 
১৯৯৬ ্ীষ্টাবে প্রকাশিত হয়েছিল । ১৩৮৪ বঙ্গ!ঝে সাধারণ ব্রাহ্মমমাজ জ্রীগোঁতম নিয়োগী 

লিখিত রামচশ্র বিভ্ভাবাগীশের জীবনী সংবলিত এই গ্রন্থের এক নৃতন সংস্করণ 'ব্রান্মসমাজের 

ব্যাধ্যান? শিরোনামে প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থে সংগৃহীত সতেরটি ব্যাখ্যানে রামটন্্ 

বিভ্ভাবাগীশ নিয়লিধিত শ্রুতি (উপনিষদ্) বাকাগুলি উদ্ধৃত করে সর্ববর্ণতৃক্ত শ্রোতৃতর্গের কাছে 
মেগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্য! করেছিলেন ; 'যন্মিন লোক! নিহিতা৷ লোকিনম্চ' (মুণ্ডক ২২২) 

““তপাংলি সর্বাণি চ যন্বদত্তিঃ (কঠ ১।২।১৫)। “আত্মানমেবোপাসীত' (ছুইবার ) (বৃহ্দারণ্যক 

১181৭, ৮১১৫) ৪ “যতো! বা ইমানি ভূতানি? (তৈত্তিরীয় ৩১)। 'যতে| বাচো নিবর্তস্তে? 

(তৈত্তিরীয় ২৪৯) (প্রশান্তচিতায় শমাস্বিতায়' (তিন বার) (মৃণ্ক ১২/১৩)। 'আত্মানং 

রধিনং বিদ্বি-."যন্মাডুয়ে। ন জায়তে। (ক? ১৩1৩৮); “ভয়াদস্যারিস্তপতি ভয়া্পতি সূর্ধঃ! 
(কঃ ২৩১) । 'প্রাণাপানৌ ব্রীহিযযৌ তপশ্চ? (মুণ্তক ২।১1৭)) “ন হি সৃবিজেয়মগুরেষ ধর্মঃ 

(কঃ ১/১২১);। “আচার্ধকৃলাঘেদমধীত্য.**ন স পুনরাবর্ততে' (ছাল্দোগ্য ৮১৫1১) ; “উত্ধিঠত 
জাগ্রত প্রাপাবরান্ নিবোধত' ( কঠ ১/৩/১৪)। "আত্মা বা অরে"'নিদিধ্যাসিতবযঃ: 
(বৃহধারণ্যক ২1৪1৫ । 8141৬); “ততে পাং সংএহণে ব্রবীম্যোমিভ্যেতৎ (ক ১1১৫); 

প্রিপবো ধনুঃ শরোহান্ধ'"*তদায়ো ভবে (মুণ্ডক ২২৪)। “ওমিত্যেবং ধ্যায়খ আত্মানং 

((ম্বওক ২২1৬); 'অঙুলমনধহন্মমদীর্ঘস। (বৃহ্দারপ্যক ৩1৮৮) ॥ “অশবমষ্প নরমব্যয়ং""* 

ৃতাযুখাৎ প্রমুচাতে (কঠ ১/৩১৭) । 'দ যোহন্যমাত্বনঃ."রোৎগ্তসীতি' (বৃহ্দারণাক ১1৪1৮) ; 
“অর্ধ হ যাঞ্জবন্ধান্ত থে ভার্ধে,.ইদং সর্বং বিদিতম্, (বৃহ্দারপ্যক ৪161১.৬]। *লত্যমায়তলম! 
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(কেন ৪৮)) তাং জানখনত্তং বর্গ! (তৈতিরীর ২১) 'অন্তীতে।কে দায়মন্তীতি চকে! 

(চার বার) (কঠ ১1১২০); 'পরীক্ষ্য লোকানূ..নান্তাকৃতঃকতেন, (মৃওক ১২১২)। 

'ব্রষবিদাপ্লেততি পরম্* (তৈত্তিরীর ২১)। 'ন সাম্পরাক়ঃ প্রতিভাতি বালং। (ক? ১1৫৬) 

'শান্তোদাস্ত উপরতত্তিতিক্ষঃঃ (বৃহ্দারপ্যক 8181২৩)। 'পরাফিথানি ব্যতৃণৎ**নাত্তরা স্বন্ 

(কঠ ২১/১)। (দ্রষ্টব্য, রামচন্দ্র বিস্ভাবাগীশ, '্রাঙ্গসমাজের ব্যাধ্যাণ? দ্বিতীয় সংখ্করণ। 
কলিকাত! ১৩৮৪, পৃত ৩, ৫, ৭9 ৯১ ১২-১৩) ১৫) ১৭? ২৪-২১১ ২২, ২৪) ২৫) ২৯) ৬২৪ ৩৩০৩৯) 8১? 

৪৫) ৪৭) ৫৩, ৫৯) ৬৪) 9০ ৭৭? ৮২) 8০) ১০৬) ১১৪৪ ১২৩)। 

১২২, রামমোহনের কালে কলিকাতার দক্ষিণী তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণেতর 

বর্ণের সুখে বোমন্ত্র আবৃত্বিতে যে আপত্তি দিল, ব্রাক্ম-আলোলনের ক্রমবধমান প্রভাবে 

পরবর্তী বার-তের বছয়ের মধ্যেই তা দর হয়ে যায়। ১৯৪১ রষ্টানের ১৫ সেপেশ্বর অনুষ্ঠিত 
“তন্ববোধিনী সভা'র মাংবৎমরিক অনুষ্ঠানে দেখেভ্রনাথ ঠাকৃরের ব্যবস্থাপনায় কুড়িজন দ্রাবিড়ী 

ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেণীর শ্রোতৃবুদের সম্মুখে প্রকাগ্ঠে বেদপাঠ করেছিলেন (ষ্টব্য, মহধি দেবেজীনাথ 

ঠাকুরের আত্মজীবনী, চতুর্ঘ সংস্করণ, পৃঃ ২৯)। 
১২৩, গ্রস্থাবলী-৪, পৃঃ ২৭-২৮ 

১২৪. প্রাসঙ্গিক আলোচনার জনয দ্রষ্টব্য, চতুর্ঘ অধ্যায়, পৃঃ ১৭৪-৭৬। গৌড়ীয় বৈফব 
সপ্প্রদায়ের সংকীর্তনের প্রতি রামমোহনের অনীহার আরও একটি কারখ হতে পারে তীর 

ব্যক্তিগত সাংগীতিক রুচি। তিনি মার্গসঙ্গীতের ভক্ত এবং এই সঙ্গীতে শিক্ষিত ছিলেন। 
কীর্তনের উদ্দাম সুরোচ্ছাসের প্রতি এজন্ত তার মনে বিরাগ থাক। সন্তব। *গোঁড়ীয় ব্যাকরণ'এ 
প্রসঙ্গত তিনি বাঙলার সঙ্গীত সম্পর্কে কটাক্ষ করে বলেছেন, *গোঁড় দেশে, না গীতের শৃর্ঘল! 
আছে, ন। গোঁড়দেশীয় ভাষাতে কবিতার পারিপাট্য আছে." (ধগোঁড়ীয় ব্যাকরণ গ্রস্থাবলী- 

পৃঃ ৬৬) | সঙ্গীত বিষয়ক উত্তিতে এখানে কীর্নের প্রতি ইঙ্গিত থাক! অসস্ভব নয়। 
১২৫. ড্রষটব্য প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ৬৩৩৬ 

১২৬, 701 7008, 17508, 00, 18719 7 186০০0৫ 8791) 1776119) 70118 

5৮ 2528 

১২৭, 40 8009516০606 00218650 291661 87811) 7/0115 66. ৬ 2. 65; 

4889000 700881, 71781051) ড7014 26. ঘা] 20, 89-41 

১২৮, 0106 97901000101 008985106. (80, 1) 7) 2290806 6০ 606 88900৫ 

505100 2 7178111, 57015 2৮. 10. 0140 

১০৮ ক, 00810425888082 2065 48920081018990968 ০01 25100001)0 8০-- 

তত্ববোধিনী পতিকা! অগ্রহায়ণ ১৭৯৪ শক, পৃঃ ১৪০ 

১২৯, ত্রষ্টব্য ছিতীয় অধ্যায়। পৃ; ৭০, ৭৭.৭৮ 

১৩০, এ. 08010 085:09068: 00112012896 76118101, 00, 2৫-25 

১৩১, 1, 8৫. ডা99: 0% 0170101107 12671886 41 1/100%000) 00 114৫ 

171%019 ০ 6 0141770) 71০61166 8986০0 1996) 2, 868 
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১৩২) 1101710-101-801/017 0101৫ 211781178 ০ 16 150 02605 6৫186 *18% 

828118)) 18505158100, ৮50, 155105-01-75 (91011015905 1056108) 08108668 

1929, 19690098100) 797. 19-1£, 96-99 ) দুঃখের বিষয় জোহন ভাম মানেন নামক. 

এক অনধিকারীর রচিত একটি অনুপযুক্ত মুখবন্ধ এই অতি উৎকৃষ্ট সংস্করণ ও অনুবাদের কিছুট। 
উৎকর্ষহানি ঘটয়েছে। 

১৩৩, 1016. 20. 28-29 

৯৩৫. রামমোহনের ধর্মবিষয়ক রচন|, বিশেষত 'তুহ ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্-এর উপর 
পাবিস্তান-ই-মজহব./-এর সম্ভাবা প্রভাবের বিষয়টি ব্মানকালে প্রথম আলোচন। করেছেন 
শ্রীঞর্ষিতকুমার রায় ক্যানবেরাতে ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব প্রাচাবিভাসম্মেলনের ২৯তম 
অধিবেশনে পঠিত ভার 78810100100 ০১৪ 1901৯6-01-01081)00101) 8200 60৪ 

116 09089) 65:5150 01506 08188৬0-1-11850019) নামক প্রবদ্ধে। লেখক অশেষ 

সৌজন সহকারে তীর প্রবন্ধের একথানি প্রতিলিপি আমাকে প্রেরণ করেছেন। 
১৩৫, 716 10201510101 507001 ০ 11017761571 80818860 10000 6009 02181081 

5815180 ৮ 05510 3065 600 40600071010592) ০] 12) 68:08 1849) 20. 186-91, 

889, 241) 246.88, ৪6০. 

১৩৬. অতুলচন্ মুখোপাধ্যায়, মধ্যধুগের সম্তকবি, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ১৪-৩৫ 

১৩৭, ক্ষিতিমোছন সেদ 'যোগক্ষেত্র ভারতের পূর্ণ সাধক রামমোহন? ৫ 7414 0 

11006717108 2 00111167101600) 01776 01 06 80171101108) 8০১) 06716219 

06180211075 71933 26. [] 00, 408-16, “রামমোহন ও তাহার সমলানয়িক ভারতীয় সাধক, 

94190060151 711170100 06609 01878 (8928811 9600০92) পৃঃ ২৬-৩৯। 'বুগঙ্ুর 

রামমোহন, বিশ্বভারতী পত্রিকা, দশম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, শরাবণ-আদ্িন। ১৩৫৮ পৃঃ ১৯-৩৬ 

১৩৮, "ভারতীয় এই লাধকদেরই লাধনধার| বর্তমান কালে প্রকাশিত হয়েছে রামমোহন 

রায়ের জীবনে। এই যুগে তিনিই উপমিষদের এক্যতত্ত্বের আলোকে হিন্দুমুমলমান 
্ীষ্টানকে সত্যৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি কাউকেই বর্জন করেন নি।""আজকের 

দিনেও যে রামমোহন রায় আমাদের দেশে জন্মেছেন তাতে এই বুঝতে পারি যে, কবীর, নানক, 
দাদু ভারতের যে সত্াসাধনাকে বহন করেছিলেন আজও লেই সাধনার প্রবাহ আমাদের 

প্রাণের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেনি ।"--ববীন্রনাথ। ভূমিক। £ ক্ষিতিমোহন সেন, দাদ বিশ্বভারতী 

১৩৪২ পৃঃ ৯, আরও দ্রষ্টব্য, রবীল্রনাথ, ভারতপথিক রামমোহন রায় (রবীন্্র-শতবাধিকী 

সংস্করণ ১৩৬৬), পৃঃ ১৭-১৮ । '্রদ্দসভা। বৰ! 'ব্রাঙ্গসমাজ' অভিধার সঙ্গে দান প্রবতিত 

দ্মমপ্্রদীয়/-এর নামসাদৃষ্ঠের পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে (অষ্া, চতুর্ধ অধ্যায় পৃঃ ১৯৮৯৯ )। 

১৩৯. র্টবা, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৪৯-৫৩ ; তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১০৫-৯৬ 

১৪০, চ102143516 1409তাজা/5। ০, 11 0. 182. এখানে » মে ১৮১৯ অনুষ্ঠিত 

/আত্মীয়সভা'য় এক অধিবেশনের বররন! দেওয়া হয়েছে । তাতে দেখা যায় সভযগণ উপাসনার 

সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ, নিরর্ধক খাদ্যাখাগ্যধিচার, যালধিধবার বাধ্যতামূলক বকসটর্থপালন, 
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বন্তবিবাহ, সভীদাহ প্রভৃতি সর্ববিধ সামাজিক কৃপ্রথীর তীত্র নিস! করেছেন। কর্মজীবনে 
রামমোহন এর লবগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অবকাশ পাননি। 

১৪১, নও, 155801 1786 256 0 2870601 1700016হ) 24চ 258৫9 ঠা) 1/61061- 

410) 15010201947) 00. 18-19 

১৪২, 101৫. 0. 196 

১৪৩, 03. 24, 1116561550 51/5115) 9০০21 1775109 1১০00901969) 97, 969-64 

১৪৪, এ"সম্পর্কে পঠিতব্য মূ. ০. [78881-র পুভ্তিকা [1,6 5০০141151 11008110206 

160 £901%110) ( 9281 5০901967 08790196 59:198 ) [,070001) 1990 ; অবশ 

উত্তরকালীন গবেষণার আলোকে লেখকের কোনও কোনও সিদ্ধান্ত পুনবিবেচনাসাপেক্ষ। 
১৪৫, 705 19295 0. 190 

১/৬, ৩১ জুলাই, ১৮৩২ তারিখে উইলিয়ম রযাথবোনকে লিখিত পত্র 57815) 7০175 
2৮. 292 

১৪৭, 10৫. 0. 93 

১৪৮, 451260 ১/01677721 5 9682165 ৮০] 2:11) 99106910097 6০ 109০96106: 2899, 

0. 919 

১৪১০ 0১17), লু. 0০192176116 ০0 8০৮66 096) 19000101980, 200. 266-9 

১৫০, 99000800 001160161 17/0115 (6৫. . 8০৮1108 ) ০). 2 00. 670-71 

১৫১, 418550067 73810 10165 1111] ; 4 91016179 1১০0৫০0 1889) 202. 868-64 

১০২, 3. ঘা) 0. 95201500 80৮61 061) 070 09850/65 1781027 0770 4871617106 

[190607 1969, 0০. 99-56, 199-96 

১৫৩, 1676. 0 208 

১৫৪, 00, [1,1709500996 17667211517 (96০0200 10701988100) 1033062) 1919 ) 

00. 179-79 
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প্তমম অগ্যান্স 

রামমোহন রায়, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল 

উনবিংশ শতাব্ধীতে বাঙলার চিন্তায় যে সর্বতোমূখী নবস্থট্টির প্রেরণা 
দেখা দিয়েছিল তার প্রভাব, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি জাতীয় 

সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেই হুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের বীজ বপন করেছে। রামমোহন 
কলিকাতায় স্থায়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে (১৮১৪ কি ১৮১৫ খ্রীস্টান ) তাকে কেন্তর 

করে একটি জিজ্ঞান্থ মণ্ডলীর স্থ্ি হয়। এই গোষ্ঠীর মিলনকেন্দ্র ছিল রামমোহন 
প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'। কালক্রমে রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত 
বিশিষ্ট মতামত যখন পারস্পরিক আলোচন! ও গ্রস্থপ্রকাশের মাধ্যমে স্থপরিচিত 

হয়ে উঠল তখন এদের কেউ কেউ শংকিত বা বিরুক্ত হয়ে যেমন রামমোহনকে 
ত্যাগ করে গেলেন, তেমনি আরও অনেক অপেক্ষাকৃত তরুণবয়ম্ক অনুসন্ধিত্্থ 

শ্রদ্ধাশীল হয়ে তীর সঙ্গে যোগও দিয়েছিলেন । সব মিলিয়ে রামমোহন ও তার 

অন্তরঙ্গগণ সমাজে যে এক প্রবল আলোড়ন স্যত্টি করেছিলেন ও রক্ষণশীল 

হিন্দুসমাজের ভয়ের কারণ ও দ্বণার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন এতে সন্দেহ নেই। 
সমসাময়িক সাহিত্যে ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় রক্ষণশীল গোষ্ঠীর এই মনোভাবের 
প্রচুর নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। ন্বযুগের ভাববিপ্নবের বুনিয়াদ এইভাবে প্রতিষ্ঠা 

করেন রামমোহন। নবযুগের এই নৃতন চিন্তায় একটি অতিরিক্ত ধার! সংযুক্ত 
হয় মোটামুটি বিগত শতান্ধীর কুড়ির দশক থেকে । উক্ত নবপর্বের পশ্চাতে 
যে সকল এঁতিহাসিক ঘটনা কার্যকরী হয়েছিল তা! হল মৃখাত ২* জামুয়ারী 

১৮১৭ কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা এবং গৌণত, এ বৎনর ৪ ভুলাই '্ুল 
বুক সোসাইটির ও পর বৎমর ১ সেপটেম্বর “স্থল সোসাইটির” আবির্ভাব। হিন্দ 
কলেজের শিক্ষা তরুণগোষ্ঠীর মনের মুক্তি তরাদ্বিত করে অতি অল্নকালের মধ্যে 

বঙ্গীয় ভাবরাজ্যে এক নব অধ্যায়ের সষ্টি করেছিল। “মুল বুক সোসাইটি” ও 

'ছুলল সোসাইটি” পরম্পরের পরিপূরক রূপে বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্য পাঠাপুস্তক 

প্রকাশ, পাঠশালামমূছের উন্নতিসাধন, নৃতন বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতির দ্বার! 
সাধারণের উপযোগী শিক্ষার প্রমার ঘটিয়ে উচ্চতর জ্ঞানচর্চার যে উপযুক্ত 
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পশ্চাদ্ভূমি রচনার সহায়ক হয়েছিল তার এতিহাঁদিক মূল্যও কম নয়। জন্মের 
পর হিন্দু কলেজ বেশ কিছুকাল অনিশ্চিত অবস্থার মধো যাপন করেছিল। 

উত্তরকালে এর শিক্ষ! ক্রমশ ছাত্রগণকে নবধুগের ভাবধারায় উদ্দীপ্ত করে 

তরুণ ঘমাজে এক মানসবিপ্লবের স্টি করে। এই পরিবর্তনের মূলে ছিলেন 

এখানকার প্রতিভাশালী তরুণ শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিবোজিও | 

এর আয়ুদ্ধাল হবপ্প, মাত্র তেইশ বৎসর ( ১৮০৯-১৮৩১)১ হিন্দু কলেজে 
অধ্যাপনার কালও সংক্ষিধ_ মাত্র পাঁচ বৎসর (১৮২৬--১৮৩১)। কিন্তু 

এই অল্লকালের মধোই তাঁর উদ্দীপনাময় শিক্ষা যুবমানসে যে গভীর প্রভাব 
বিস্তার করেছিল তা সত্যই বিশ্বয়কর। এর সাক্ষাৎ ছাত্র ও প্রভাব 
পরিমণ্ডসভুক্ত তরুণগোষ্ঠাই "ইয়ং বেঙ্গল বা “নব্য বঙ্গ' নামে ইতিহাসে 

হপরিচিত। অবশ্য 'ইয়ং বেঙ্গল" নামটি অনেক সময় সম্রসারিত অর্থেও 
বাবহত হয়ে থাকে। কেউ কেউ কলেজের উত্তর-ডিরোজিও পবেধ- 

কিছু প্রতিভাশালী ছাত্রের প্রতিও এই অভিথা প্রয়োগ করেছেন। এই 

নামের গ্রচলণ ঠিক কবে থেকে হয়েছে জানা যায় না। ১২ এপ্রিল 
১৮৪৮ তারিখের “সংবাদ-প্রভাকর' পৰ্রে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে কবি ও 
সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই অভিধা শিরোনামরূপে বাবহার করেছিলেন ।ং 

যোগেশচন্দ্র বাগল এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ক্যালকাটা বিভা" পত্রিকার 

ষোড়শ খণ্ডে (১৮৫১) প্রকাশিত এক রচনায় ইয়ং বেঙ্গল' নাষের প্রয়োগ 

দেখা যায় এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ডেতিভ হেয়ার-স্থৃতিসভা'র এক অধিবেশনে 

কষ্ণদান পাল ১০০৫ 361891 ৬1001০8660+ শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন ।৩ 
তা ছাড়া ১৮৬০ গরষ্টাব্ে ত্রান্মমমাজের তৎকালীন তরুণ নায়ক কেশবচন্্র 
মেন তার রচিত এক পুস্তিকার নাম রেখেছিলেন "০৪১৫ 060881-71015 

19 101 900+1% উল্লেখ্য যে এই গোষ্ঠীর অস্তভূ্তি ডিরোজিও-শিষয পারীঠাদ 
মিত্র হ্বয়ং এই মণ্ডলী সম্পর্কে £০৫7£ 08108 অভিধা বাবহার করেছেন ।« 
এক অর্থে এ নাঁমকরণ সার্থক, কেননা ডিবোঁজিওর প্রভাব প্রধানত তার 
কলিকাতাম্থ ছাত্রমগুলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্ুকলেজের যে ছাত্রবুন 
ডিরোজিওর শিক্ষায় বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
তারাটাদ চক্রবর্তী ( ১৮৬-৫৭ ), চন্্রশেখর দেব ( ১৮১০-১৮৭* 1), কৃষমোহন 
বন্দ্যোপাধায় (১৮১৩-১৮৯৮ )) রমিককৃ্জ মল্লিক (১৮১*-১৮৫৮), দক্ষিণারঞ্চন 
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মুখোপাধ্যায় ( ১৮১৪-১৮৮৭ ), বামগোপাল ঘোষ (১৮১৭-১৮৬৮) রামতন্ 
লাহিড়ী ( ১৮১৩-১৮৯৮), প্যারীষাদ মিত্র ( ১৮১৪-১৮৮৩), গোবিন্দচন্দ্র বাক, 

মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯* ), হরচন্দ্র ঘোষ ( ১৮০৮-১৮৬৮), 

রাধানাথ শিকদার (১৮১*-১৮৭*), মাধবচন্ত্র মল্লিক, দিগন্বর মিত্র 

(১৮১৭-১৮৭৯) প্রভৃতি। এদের মধো রাঁধানাথ শিকদার, রামগোপাঁল 

ঘোষ, রামতন্থ লাহিড়ী, শিবচন্ত্র দেব, দক্ষিণারচন মুখোপাধ্যায়, প্যারীটাদ মির 

প্রমুখ ডিরোজিওর সাক্ষাৎ শ্রেণীভুক্ত ছাত্র ছিলেন; রুষ্ণমোহন বন্োপাধ্যায 
রসিককৃঞ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, চন্্রশেখর দেব, তারাাদ চক্রবর্তী ( ডিরোজিও 
অপেক্ষা বয়োজ্যোষ্ঠ) তাঁর শ্রেণীভুক্ত না হলেও তার ক্লাসে যেতেন, বক্তৃতা 

শুনতেন ও ক্লাসের বাইরে তার সঙ্গে নানা! আলোচনায় সর্দা1| যোগ দিতেন। 

এরা ছাড়া হিন্দু কলেজের পরবর্তী ছাত্রদলের মধ্যে কিশোরীচাদ মিত্র, মধুস্থদন 
দত্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ভোলানাথ চন্ত্র প্রভৃতিকে ভিরোজিও হৃষ্ট ভাঁবপরি- 

মণ্ডলের অন্তভূক্তি গণ্য করে সম্প্রসারিত অর্থে আমর! তাদের “ইয়ং বেঙ্গল; 
আখা। দিতে পারি | 

ডিরোজিওর বাক্তিত্ব ও ত্দানীস্তন ইংরেজি শিক্ষিত তরুণগোষ্ঠীর উপর 

তার অসীম প্রভাব সম্পর্কে সঠিক ধারণ] করতে হলে প্রথমে মনম্বী অধ্যাপক- 
রূপে তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলির কিছু আলোচনা আবশ্যক | 
ডেভিড ড্রামণড প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মতল| একাডেমী'র মেধাবী ছাত্র হেনবী লুই 

ভিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হবার পূর্বেই সাহিত্য, 

ইতিহাস, দর্শন গ্রতৃতি বিষয়ে কৃতবিগ্ হয়েছিলেন ; তার রচিত ইংরেজি 
কবিতা শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাঝে তিনি হিন্দ 
কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পাণ্ডিত্য, হ্বতাবমাধূর্ষ, শিক্ষাদদানপ্রণালীর 

স্বকীয়তা, ছাত্রবাৎসল্য, বিশ্তুদ্ধ চরিত্র, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি গুণাবলী অতি অল্প 

সময়ের মধ্যে তাকে ছাত্রসমাজের গুরু, বন্ধু ও সর্ববিধ জ্ঞানচর্চায় প্রেরণার উত্স 

করে তুলেছিল। তার অন্যতম চরিতকাঁর টমাস এড ওয়ার্ডসের ভাঁষায় : 

“006 66201011786 061061০0210, 00:10:06 ০৫ 1015 11501100811, 

1715 আ1013106 005121767, 1015 স102. 100%118086 ০৫ 00015, 1015 0) 

০০])) 11800 [0 1) 55001865 আ00 0010115, 0015 006, 

£126:008 01715811005 1780016, 1015 10000000820 01951017655, 
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1715 1681168519০ 06 000) 1215 1080600৫681] 0086 ৪8 000)81)15 

9100 006212% 1015 21061) 1056 0৫6 [17018".1)19 ৪0018] 106:0001:86 

101) 1015 00011, 1015 01563010660 69015 10: 0061 £:০আঅ) 

11) ৮1006, 1000190%6 2100 10811110658 07001000090 ৪1) 118061160- 

00৪] ৪00 10018] 16৬০0100101) 10) 1717)00 50০16 51706 07081 

8116160.” |৬ 

ভিরোজিওর শিক্ষাদদানপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এ পর্যন্ত অনেক 
আলোচন! হয়েছে_-তার পুনকুক্তি নিশ্রয়োজন। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে 
যে, তিনি তার ছাত্রগণকে সর্বদ| সর্ববিষয়ে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবার জন্য 

উত্পাহ এবং কোনও প্রচলিত সংস্কারকেই বিনা! প্রশ্নে, বিন1 বিচারে গ্রহণ ন! 

করবার পরামর্শ দিতেন । একদিকে যেমন মননের ক্ষেত্রে সর্বত্র যুক্তিমূলক 
জিজ্ঞাসা ও বিচারের প্রাধান্ত স্থাপন তার উদ্দেশ্ট ছিল--অপর দিকে তেমনি 
সর্বপ্রকার শঠতা, ভগ্ডামী, মিথ্যাচরণ ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে 

মাথ! তুলে দাড়িয়ে ছাত্ররা যাতে বিশুদ্ধ ও দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী হতে পারে 
সেদিকেও তিনি লক্ষ্য রাখতেন। তার অন্যতম রুতী ছাত্র প্যারীটাদ মিত্র 
সাক্ষা দিয়েছেন £ 410610219 2069815 09178 21806 80:0176 10)- 

01655101) 01 1013 000115 85 0065 12£818115 515160 1010) ৪ 1019 

10056 ৪190 5001) 19015 81) 00161580101) ভা10) 1)10). 176 0017. 

01060 00 66800 2৮ 1)0116 020 06 1080 08170 26 500001. 1726 

00980 60 11011695 0001) 1015 1001115 0106 88016000065 0: 01011910117 

101 006100561565--60 06 11) 170 ছার 10011611060 005 815 0 006 

10015 00615101560 95 980017) 00 116 ৪010 ৫16 ৫0: 00৮০--০০ 

০010%806 ৪170 0:800156 211 006 10065, 81001181011)5 10 10 6৮61০ 

91087061776 0061) 1580 22810010165 £:0107 81)0161)0 1)15001 0: 002 

1052 0৫ 00500, 08010101900, 00112170000 800 561279015688001 
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৪0006 ভা1) 020100800 800 30106 আ10) 01011810010005, 1" 
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ডিরোজিওর ছাত্রগণ কেবল কলেজে নয়, ডিরোজিওর গৃহেও সমবেত 
হয়ে তার উপদেশ গ্রহণ করতেন এবং পাঠ্য বিষয় অনুশীলন বা জ্ঞানগর্ভ 

আলোচনা ছাড়াও ব্যক্তিগত নান! ব্যাপারে তার পরামর্শ নিতেন। গুরু ও 

শিশ্তমগ্ডলীর উদ্যোগে ১৮২৮ খ্রীষ্টাৰে স্বাধীন ভাবে জ্ঞানচর্চার জন্য এ্যাকাডেমিক 

এসো সিয়েশন'-এর গ্রত্ষ্ঠা হয়। এই লভার অধিবেশনগুলিতে দর্শন, ইতিহাঁন, 

সমাজতত্গ্রভৃতি নান! বিষয়ের অন্শীলন হত, প্রতিমাপুজা জাতিতেদ, ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব, অদৃষ্টবাদ, সাহিতা, স্বদেশপ্রেম, ইত্যাদি কোনও প্রসঙ্গই বাদ যেত 

না। এরই আদর্শে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় আরও সাতটি বিতর্কসভা 
স্বাপিত হয় এবং প্রায় প্রত্যোকটির সঙ্গে ডিরোজিও যুক্ত হয়ে পড়েন। ডেভিড 

হ্য়ারের পটলডাঙ্গা স্কুলেও ডিরোজিওর ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল 

এবং ছাত্রসমাজ এখানেও তার বক্তৃতা শুনবার স্থযোগ পেয়েছিলেন । এই ভাবে 

ডিরোজিওর অন্তপ্রেরণায় তার তরুণ ছাত্রদল সর্বক্ষেত্রে স্বাধীন বিচাবুদ্ধির উপর 

নির্ভর করতে অত্যন্ত হন ও সর্ববিধ ধর্মান্ধতা ও যুক্তিহীন আচারপরায়ণতার 
উপর খঙ্াহস্ত হয়ে ওঠেন। ক্রমশ তরুণ বয়সের ধর্ম অনুসারে এই গ্রথর 

যুক্তিশীলতা তাদের বাকো, ও আচরণে উগ্র নস্যাথপ্রবণতারূপে আত্মগ্রকাশ 
করতে থাকে। হিন্দু সমাজের সমস্ত প্রচলিত সংস্কার ও বিধিনিষেধকে 

প্রকাশ্তে অগ্রাহহ করে তারা আত্মগ্রমাদ লাভ করতেন। নিষিদ্ধ খা গ্রহণ, 

স্থরাপান, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি গ্রকাশ্ঠ বিদ্রুপ, ব্রাহ্মণ পত্িতগণের 

অমর্ধাদা প্রভৃতি এদের আচরণ রক্ষণশীল সমাজের আশংকা ও দ্বণার কারণ 

ইয়ে দ্লাড়ায় । হিন্দু কলেজ-কর্তৃপক্ষগণের মধো ধার] সনাঁতনপন্থী তারা আতংকিত 

হয়ে নান! ভাবে এই স্বাধীন চিন্তার গ্রবাহ রোধ করবার জন্ত সচেষ্ট হলেন। 
১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে এদের চাপে ছাত্রগণের 'পার্থেনন' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয় ও 

হিন্নু কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণের পক্ষে ধর্ম ও রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনা- 

মূলক সভা-সমিতিতে যোগদান নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু দমননীতি ছাত্রগণের 

ডিরোজিও-সংসর্গ বন্ধ করতে পারেনি বা তাদের প্রগতিশীল মতামতের উগ্রতা 

বা সাময়িক উন্মার্গগামী মনোভাবও কিছুমাত্র গ্রশমিত করতে পারেনি। 
রক্ষণশীল সমাজ ও এর পত্র-পত্রিকাগুলি ক্ষিণ হয়ে ডিরোজিত ও তার শিল্বর্গ 

সম্পর্কে অর্ধপত্য ও মিথ্যায় মেশামে! নান! নিন্দা-কুৎসা রটনায় প্রবৃত্ত হলেন। 
অভিভাবকগণের মধ্যে অনেকে শংকিত হয়ে নিজ নিজ পরিবারভুক্ত ছাত্রগণকে 
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কলেজ থেকে সরিয়ে নিতে আরম্ভ করলেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষ ডিবোজিওকে 
এই মংকটের কারণ গণ্য করে অধ্যক্ষঘভার ২৩ এপ্রিল, ১৮৩১ তারিখের এক 
বিশেষ অধিবেশনে. আত্মপক্ষমমর্থনের কোনও স্থযোগ না দিয়েই কলেজের 
অধ্যাপক পদ থেকে তাঁকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিলেন। এরপর পাত্যাগ 
ভিন্ন ডিরোজিওর গত্যন্তর রইল ন! (২৫ এপ্রিল, ১৮৩১)। তীর জীবনের 

অবশিষ্ট কয়েক মাম তিনি সম্পূর্ণভাবে সংবাদপত্র ও সাহিত্যের সেবায় আত্ম- 
নিয়োগ করেছিলেন। পূর্ব হতেই তিনি হত্যা গেজেট' পত্রের সহকারী 
সম্পাদক ছিলেন; পদত্যাগের পর প্রথম অল্নদিন “হেম্পেরাম' নামক একখানি 

পত্রিকা সম্পাদন করে, অত:পর এাংলে ইত্ডতিয়ান সম্প্রদায়ের মুখপত্র “দি ইস্ট, 

ইত্ডিয়ান' নামক দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন। অধ্যাপক জীবনেই তিনি 
কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন ও তার ছুখানি কাবাগ্রন্থ (“পোয়েম্স' ১৮২৭, 

ছ্য ফকীর অব জাংগিরা' ১৮২৮) প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৩১ খ্রষ্টাব্দেই 

তার মৃত্যু হয়। কলেজ ত্যাগের পর মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রিয় ছাত্রগণের সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ট যোগে ছেদ পড়ে নি। 

পূর্বে উল্লেখ কর! হয়েছে ছাত্রগণের মনে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উন্মেষ- 

সাধনই শিক্ষক হিসাবে ডিরোজিওর প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি শ্বয়ং বিচার- 
বিশ্লেষণের দ্বার! সর্ববিধ সমস্তার সমাধানে উপনীত হবার পক্ষপাতী ছিলেন। 

আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সব যুক্তি উত্থাপিত করা যেতে পারে 

আম্ুপূর্বিক ভাবে সেগুলি বিদ্যার্থীদের সন্মুথে উপস্থিত করে তিনি বদ্ধমূল 
ধারণা ও সংস্কারের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবার ও নিজস্ব বিচার- 
ভিত্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রেরণা তাদের মনে সঞ্চার করতেন। 

অধিকত্ব ডিরোজিওর আদর্শ ছিল নৈতিক সততা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা । 

যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তসমৃহ আচরণের মাধামে জীবনে রূপায়িত না হলে জীবনচর্যা 

সম্পূর্ণ হল না, এই ছিল তার বিশ্বাস। এই ধারণা তাঁর শিয্পমণ্ডলীকেও 

প্রভাবিত করেছিল। সম্ভবত তার ছাত্রগণ সকলেই হিন্দুসমাজভুক্ত হওয়ার 

কারণে (হিন্দু কলেজে তখন হিন্দু ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ভূক্ত ছাত্রদের প্রবেশাধিকার 

ছিলন! ) ডিরোজিও-অন্প্রাণিত তদের যুক্তিবাদী নমাঁলোচনার প্রধান লক্ষ্য 

ছিল হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাঁজ সংক্রান্ত প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার সমূহ। 

এনমবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এরা তিলমাত্র বিলম্ব করলেন না। হিন্দুধর্ম 
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যে এদের আক্রমণের প্রধান বিষয় ছিল সমসাময়িক স্তরে তাঁর অনেক নিদর্শন 
পাওয়া যায়। প্যারীঠাদ মিত্র লিখেছেন £ “106 ০07%018101 ০80560 

5 10610210 ৪3 £৪ট, [0 061:58060 2110050 006 10086 ০0: 

€ড৫ 20$8060 8001) [0০01 আ10]) 12117001500 [ 1001) আঅ0]) 

010)0002ে 1 আ2৪ 006 05 85215 আ1)216,..1106 1010101 ৪000120 

0806) 000 006 5010101 800061)5 006 10660601010 ০: 1101001106 

006 171900 161161017 2100 1616 00৫ আ2া:6 16001150 00 061. 

10817088 0: 01725013 0065 12068060 11765 1100] 006 11190. 

[00616 ০16 80706 100 1016 006 13181000817102] 00168015650 

০ 00106010616 01, 100 190101 0৫ 010]9000% 81011168 2৪ 

10061731660--10012 1815 01 7810118 001 101706.1”* তিনি 

ডিরোজিওর শিষ্বমগ্ডলী সম্পর্কে আরও বলেছেন £ “116 00060008 
0০00৮ অ৪3 00 60036 77177001500, ৪10 0০ 16170101706 1017, 

এ ছাড়াও ছাত্রদের আরও বন্প্রকার উগ্র অসংযত আচরণের তালিকা 

দিয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী সমকালীন বাক্তিবর্গের নিকট হতে মংগ্রহ করে : 
“অনেক বালক ইহা! অপেক্ষাও অতিরিক্ত সীমাতে যাইত। তাহার রাজপথে 

যাইবার সময় মৃণ্ডিত্মস্তক ফোটাধারী ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিত দেখিলেই ত্তাহার্দিগকে 

বিরক্ত করিবার জন্য “আমরা গরু খাই গো, আমরা গরু খাই গো” বলিয়া 
চীৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় ভবনের ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশিগণকে 
ডাকিয়! বলিত, “এই দেখ মুমলমানের জল মুখে দিতেছি'_এই বলিয়া পিতা- 

পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টিকা মুখে দিত।”ৎ এই হিন্দুধর্মবিরোধী 

মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে ৩ অকটোবর ১৮৩১ তারিখে 'বেঙ্গল হরকরা 
প্রকাশিত ডিরোজিও-শিল্ত মাধবচন্ত্র মল্লিকের এবংবিধ উক্তিতে ; 
0106 02 81050001216 01002: 76551) 0৪0] 200 275 16005 

1001 0001) 10 1008 80110106006) 1615 [710001900. 1”১* মাধবচন্তর 

এই মর্মে একখানি বাউলা পত্রও ২৩ আশ্বিন ১২৩৮ (৮ অকটোবর ১৮৩১) 
তারিখের 'সমাচার-দর্পন-এ প্রকাশ করেন যাতে তিনি একই উক্ভির পুনরাবৃত্তি 
করেছেন : “**"পৃথিবীর মধো আমি ও আমার মিত্রের! যন্রপ হিন্দুধর্ম ঘ্বণা 

করি তদ্রপ আমাদের অপর কোন দ্বৃণ্য বন্ত নাই। হিন্দুধর্ম কুকর্মের ন্ত্রপ 
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কারণ তন্রূপ অপর কুকর্মের কারণ জ্ঞান করিন! হিন্দুধর্মের দ্বারা যদ্প কুক্রিয়ায় 

প্রবৃত্তি হয় এমত অপর কোন বিষয়ে আমরা বোধ করিনা! এবং সর্বলাধারণ 

লোকের শাস্তি ও কুশল ও স্থখের হিন্দুধর্মে যেরূপ ব্যাঘাত জন্মে তদ্রপ অপর 

কোন বিষয়ে আমরা বুঝিনা । এবং অযুক্ত ধর্ম বিনাশার্থ আমাদের যে অভিপ্রায় 

তাহা কি বাঙ্গোক্তি, কি তোষামোদ কি ভয় কি তাড়না কোনও প্রকারেই 

আমরা ত্যাগ করিবনা ।”১৯ 

কেউ কেউ বলেছেন, ডিরোজিও প্রভাবিত হিন্দু কলেজের তৎকালীন 
আবহাওয়া কেবল হিন্দুধর্মের নয়, কোনও আত্নষ্ঠানিক ধর্মেরই অনুকূল ছিল 
না__এমন কি শ্রীষটধর্মেরও নয়। এই উক্তি কিছুদুব সতা। ডিরোজিও ছাত্র- 
গণের স্বাধীন বিচাববুদ্ধি উদ্রেক করতে চেট্িত ছিলেন, স্থতরাং তাঁর শিক্ষায় 

অনুপ্রাণিত তরুণগোঠি সকল ধর্মকেই যুক্তিবাদের নিকষে পরীক্ষা করবার 
পক্ষপাতী হবেন এটাই ম্বাঁভাবিক। কিন্তু কাধত এদের হিন্দধর্সের প্রতি 
আক্রমণ যেমন হিংস্র ছিল তার তুলনায় ্রীষটধর্মসমালোচন! তেমন কিছুই 
ছিলনা । এবিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগা সাক্ষা রুষ্চমোহন বন্দ্যোপাধায়ের 

উক্তি। তিনি বলেছেন, (ছাত্রাবস্থায়) তিনি ও তার বন্ধুরা কলিকাঁতার পথে 

পথে যীশুর বাণী প্রচারের ভাগ করে মিশনারীদের বিকৃত বাঙলা ভাষা ও 

ভুল উচ্চারণ নকল করে তাদের প্রকাশ্ঠে ব্যঙ্গ করতেন।১২ ভেবে দেখলে 

বোঝা যাবে, এই বিদ্রপ ও অশ্রদ্ধার লক্ষ্য গ্রষ্ঠ বা খ্রীষটধর্ম ততটা নয়, যতটা 

অযোগ্য খ্রীষ্টধর্মপ্রচারকের দল। বস্তত ডিরোজিও-শিষ্তগণের বিরুদ্ধাচরণের 

ফলে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ যে পরিমাণ আহত ও বিপর্যস্ত হয়েছিল, খ্রীষটধর্ম ও 

্রীষ্টায় সমাজ তা হয়নি। ডিরোজিও ধর্মবিষয়ে ম্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী 

ছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু সেজন্য তিনি থ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করেছিলেন এমন কোনও 

প্রমাণ নেই। বরং সমসাময়িক সৃত্রে এর বিরুদ্ধ সাক্ষ্যই পাওয়া যায়। 

ডিরোজিওর মৃত্যুপ্রসঙ্গে ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৩২ সংখ্যা “ক্যালকাটা গেজেট' 

সমসাময়িক [00181 7:881561 থেকে যা উদ্বৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে, 

“715 86001006005 00161181019 116 আ25 106 10150 0 0000010 

01) 061)618) 1701 010 106 652: 50621 019 008690010০0 1) 0186 

176৮ 01:6730 0021)1)61 11 13101) 50006 10901151015 10001661; 017 006 

60070815106 780 £16261650600 101 01011508715, ৪0070101160 
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002 100181 16350105 চ71)101) 16 10011108060, 10106 01311501817 সা]! 

1000 0106166016) 0৪ £62015 501011560 00 16211), 1056 1021) 018 

[015 0690) 68৫, 810 07002815285 ০01 1015 5100801013১ 006 

06916] 00৫ 716360702 01 8. 170117156 €0 0185 আ10 010) 200 

€70165560 1013 061166 10) 00 2:606012173 78006.1”১ক তাঁর 

মৃত্াশধায় উপস্থিত ছিলেন শুভানুধ্যায়িগণের মধো শ্রীষ্ীয় ধঃযাজক রেভাঃ 
জেম্ন হিল ও ডঃ জন গ্র্যাণ্ট। ডিরোজিওর গ্রয়াণের অনতিপরে শেষোক্ত 
জন 09101008140 382.2066 পত্রিকায় (১০ নভেম্বর ১৮৩৩ সংখ্যা ) 

তাঁর সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লেখেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সেখানে বলেছেন, 
“[0 058. 5011:02 06 £168 00050180101 (01015712105 019৫ 

91)01010 0৫606 116 20180 1015 1850 0105 ৬:৫ ৪1) 800601 60 

076 £186 70901102100) 01 811 11205) 81) 3001) 03 10208036 ৪ 

01006 0100150181)-1”১৩ এর দশ বছর পরে 106 0116708] 109882106 

পত্রিকায় (গ্রথম খণ্ড, দশম সংখ্যা অক্টোবর ১৮৪৩) ডিরোজিও সম্পর্কে 

একটি স্বাক্ষরহীন প্রবন্ধ প্রক।শিত হয়; এটি সি, জে, মণ্টাুর রচনা বলে 
অনুমিত।:৪ এখানে পূর্বোক্ত ঘটনার কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় ; 
07 076 900৪5 01208011786 1015 06700, 006 1506 001. 1. 

ভি. 10605) 01০ 01500601510 12750 [100181), ০116 [0 5৫ 

|)10), 110 1010 10610210 €30165560 8 15) 00 366 006 ৪৬, 

18106517111, 0056 €160081006 180 (08012 10001)60 1015 10281 

[006 হ6৬61০1)0 61010100081) 08006 ৪170 1 15 00105018605 10 

16008115 0080 17 1015 1850 100206105, 1068:0210  ০017185560 

102 25 8. 0০1115680) 8170 116 0160 7 106116৬0117 006 58117 

810) 01 06309 01/0১0.1”১* ছুটি বিবৃতির মধ্যে মিল লক্ষণীয় | উত্তরকালে 

87881 0015380তে প্রকাশিত ডিরোজিওর সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনীতে 
00671 11887211৫ এই অংশটি অস্ততুক্তি করা হয়েছিল।১৬ ডিরোজিওর 

অন্যতম জীবনীকার টমাঁম এডওয়ার্ডস (ধার গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় 

১৮৮৪ খ্রীষ্টাবে ) অবশ্য এই সমসাময়িক বিবরণগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে 

চাননি। তাঁর মতে ডিরোজিও মৃত্যুশয্যায় নিজেকে গ্রীষ্টের অনুগামী ও 

৪৭৪ 



ধর্মে বিশ্বামী বলে স্বীকারোক্তি করেছিলেন এ কথা মেনে নিলে সঙ্গে সঙ্গে 
এ দিদ্ধান্তও অনিবার্ভাবেই করতে হয় যে সার! জীবন তাঁর উক্ত ধর্মে 

বিশ্বাস ছিলনা; কিন্তু এমন অন্থ্মান করার কোনও কারণ নেই: 
080 তে 2011) 006 ০07806850028] 01101521) 515160 

[)619210 006 901)095 1026016 1015 06801), 00815, 01) 00৫ 5200150 

085 ০৫ 1)1$ 11117653, ৪110 01026 016) 85 ৮1611 8৪ ৪5 ], ভ/. 1২107605 

৪00 001)81$, 50016 68110695015 (0 (1)6 0511)6 190 16£810178 00৪ 

10175660) 162110165 01780 116 0650130 006 01056, 85 0181ড 11800181 

8170 01010150191) 116 ) ০৩০ 0080 10021:02510 0160 11) 21) 00061: 0710 

0091 0080 10) আ0151) 106 1160১ 008015, ৪ ০1)110-11:6 ০0109061106 

1) 0116 61626105106 50110 00961010020 1015 50110 8100 001- 

165১6001১86 716 5852. 01011502117 ৪170 1)6 0190 2. 10611656111) 0106 

18101) 06 01010150৮15 7 50৪80610610 0080 9065 001 €:810060 078 

[96 11560 810 0101181)0 0010176 10015 51701 116 11) 10709601015) 

00 076 06701106906 01015 851) 70100210000 00656. [1015 

০0101019101 জা6 60006 00 0010]. 02101000 06 80029660 100010- 

80817011075 0002 30806006005 01091010856 0661 00806 16£810106 1) 

7955৫0 066) 9০00 7111, ]. ভি, 1107605৪190 108102101১7 

এড ওয়ার্ড এ-কথাও বলেছেন, ভিরোজিওর মৃত্যুর পর প্রচারিত হয়েছি ঘে 

তিনি মৃত্যুশয্যায় কেবল মৌথিকতাবে নয় লিখিত স্বীকারোক্তির মাধ্যমে 
্রীষটধর্মে তার বিশ্বাস জ্ঞাপন করে গিয়েছিলেন, কিন্তু ডিরোজিওর অন্তরঙ্গ 

বন্ধুমগ্ডলী বা শিষ্পুগণের মধো এই মরে তার স্বাক্ষরযুক্ত স্বীকারোক্তি (০০14 

&$5100,) কেউই দেখেন নি; এমনকি ডিরোজিওব প্রিয় শিক মহেশচন্তর ঘোষ 

যিনি তাঁর মৃতাশযাপার্থ্বে উপস্থিত ছিলেন এবং উত্তরজীবনে স্বয়ং শ্রষটধর্ 

গ্রহণ করেছিলেন তিনিও এমন কোনও মৌখিক বা লিখিত স্বীকারোক্তির 
অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন 1৮ এড ওয়ার্ডসের মতে ডিরোজিওর আহ্ুষ্ঠানিক 

্বীটধর্মেদৃঢবিশ্বামী কোনও কোনও অত্যুৎমাহী বন্ধুর প্রথাসম্মত আহুষ্ঠানিক 

্ষটধর্মমতে ডীর বিশ্বাস প্রতিপন্ন করবার আগ্রহ থেকেই এ-সব কাহিনী উৎপন্ধ 

হয়েছিল (106 ডা1016 800: 5610$ 00 1086 211561) [000 006 
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1800816 21716 0৫ 50106 046 113 16005) 00 £2% £:000 10110 

80006 13016 062512166 2৬০৪] 01161161005 ০01)510010175 0021 106 

€ড$1: 00010 56৫ 1013 ছা 00 01:0001806 00111761715 1166, 8100 117 006 

000:56 0৫6 50198188010) 150 00000160210 630:65320 1)110561]1 

85 11) 1013 0810)61 2170 10016 5611005 10007061005 106 01110 1186 

৫0186, 11) 8001) ৪ আঃ 83 861060 €0 [10056 ৪12100058 £01 1015 

80015 61716) 00 ছা2া180 0061] 11) 060121106 01056 10610210 

0160 1) 0১6 1810) ০0৫ 01019)1১৯ এক্ষেত্রে এড ওয়ার্ড দের নিজের সিদ্ধান্ত 

ডিরোজিও খ্রষ্ট ও খরষটধর্মের প্রতি শরপ্ধাবাঁন ছিলেন, তবে তাঁর গ্রথর বুদ্ধি ও 
সত্যানুসন্ধিৎসা তাকে খ্রীয় গোঠীগুলির মধ্যে প্রচলিত গৌঁড়ামী ও সংকীর্ণতা 

থেকে মুক্ত রেখেছিল; তাঁর নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি আজীবন খ্ীষ্টের 
শিক্ষাকে শদ্ধা করেছেন (1)6102519 11৮0 10. 00০ 1916) ৪1১0 80116 01 

(01711585176 070850000 0086 1810) 2100 1166; 8100 11) 100 0001 

1810) ০0010 16 1156 01 016...0)6 16580. 006 116 2100 €69010170£ ০1 

(01010150 019161)05 £010 00615 ;*") 1২০ সুতরাং লেখকের মতে মুত্যু- 

কালে তার পক্ষে নৃতন করে খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসজ্ঞীপন করার প্রশ্নই ওঠে ন]। ডিরো- 
জিওর অপর জীবনীকাঁর ইলিয়ট ওয়ালটাঁর ম্যাজ. ডিরোজিওর মৃত্যুকালীন 

্রী্টধর্মে বিশ্বাসজ্ঞাপক জবানবন্দীগুলির উল্লেখ করলেও তা নিয়ে কোনও তর্ক 
তোলেননি, প্রকারান্তরে সেগুলির সাক্ষ্য স্বীকার করেই নিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে 
উক্ত তথাকথিত স্বীকারোক্তিগুলির সাক্ষ্য হিসাঁবে মূল্য যাই হোক, ডিরোজিওর 
যে খ্রষ্টধর্মের প্রতি মূলত কোনও অনাস্থা বা বিরূপতা ছিল ন| এ বিষয়ে 

সমসাময়িক বিবরণকারগণ এবং পরবর্তাঁ দুই জীবনীকাঁরই একমত। তাঁর 
সময়ে ডিরোজিও যে খ্রীষ্টীয় মহলে বিধর্মী বা নাস্তিক রূপে চিহ্নিত ছিলেন না 
এর একটি পরোক্ষ প্রমাণ, মৃত্যুর পর তাঁর দেহ খ্রীগীয় পদ্ধতি অন্নসাঁরে গ্রীষটীয় 

সমাধিম্থানেই সমাহিত হয়__নাস্তিক বা খ্রীষটধর্মে অবিশ্বাসীরপে গণ্য ডেভিড 
হেয়ারের ক্ষেত্রে মিশনারী মমাঁজের কাছ থেকে যাঁর অনুমতি পাওয়া! যায়নি। 

' ডিরোজিওর খ্রষ্টধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা না থাকলেও তিনি কখনও তাঁর 
ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা বাঁ ধর্মবিষয়ক উপদেশ দেন নি একথা সত্য। অব্শ্ঠ 

ধর্ম তাঁদের আলোচ্য বিষয়গুলির অন্যতম ছিল এবং অন্যান্ত বিষয়ের 
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মতই ধর্মীয় সিদ্ধাস্তগুলিকে বিচারবুদ্ধির নিকষে পরীক্ষা করে নেবার জন্ই 
তিনি ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন! এক্ষেত্রেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার 

চূড়ান্ত বৌকটি যেন ছিল নাস্তিকতার উপর নয়, আস্তিকতারই উপর। 
২৬ এপ্রিল ১৮৩১ তারিখে উইলসনকে লিখিত তাঁর বিখ্যাত পঞ্জে এ সম্পর্কে 
ক্প্ট ইঙ্গিত পাওয়া! যায়; [10756 18656] 01160 006 651502106 ০৫ ৪ 

900 11) 006 116821176 01 ৪12 1000021) 06116] হাতে 1061006 

80810, 1301 29118106010 0016833 13851006 808060 006 00000 

০৫ 0101105001)815 01901 01015 19680) 0208056 11096 2150 80060 

006 5010001 01 00256 0001005,- 48100-]1 022 10010861205 

01008006 65 0000106 100 1655 01080002 ৪0011 0081) [4010 

38০01): 46 2 00217110681 00 06151006506 90811 200 

17 00000111715 1 0660 50210615 0521:56) 15 ৪1255 016 ০986 

10) 500661):60 18100181906 ছা) 16 18 [005৫0 100 196 0০ 

00021), 0176 00010 51££650 ৪1700021814 01715 6181 8০6%1- 

0190) 15 0176 00135601616, ] 0021:66016 01500810016 109 09ে 

00 20009170)0 56568] 01006 00116£6 500021)5 »/10) 006 580$- 

09106 0 [71000615 061010:8060 012104062 020৫০1) (5162170)63 

&. 1791110 11] 10101) 00৫: 10050 50100127100 1601)60 81€10)6169 

86811)5001)619]) ৪812 8৫017060. 1300 ] 19956 8150 10110151060 (10600 

আআ) 101, 6105 8100 1006810 96815 17016 7066 16165 

80:12147,6-16101165 2780, 20 0715 229 001/21//6 %7167%127. (191155 

বর্তমান লেখকের )1২১ এখানে ডিরোজিও স্পষ্টই বলছেন, ঈশ্বরে অস্তিত্ব তিনি 
কদাপি অন্বীকার করেন নি; এ বিষয়ে কিছু কিছু দীর্শনিকের যে মন্দেহ 

আছে তার উল্লেখ করেছেন $ সেই সন্দেহের নিরসন কি ভাবে হতে পারে 

তাও বলেছেন; বেকনের মতে সায় দিয়ে তিনি বলেন, প্রথমেই কোনও 
গোঁড়া বিশ্বাসের ভূমি থেকে যাত্রা হুর করলে শেষ পর্যস্ত সন্দেহবাদের হাতি 
থেকে নিস্তার পাওয়া! যায় না। তিনি তাই প্রথমে তাঁর ছাত্রগণকে নাস্তিকতার 

ছবপক্ষে হিউমের অতি মার্জিত ও সুল্ম যুক্তিগুলির সঙ্গে পরিচিত করেছেন 

এবং সেই সঙ্গে বীড, ডুগাল্ড সার্ট, প্রভৃতি দার্শনিকগণ হিউমের মতের 
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বিরুদ্ধে যে গতভীরতর ও সুম্্তর আপত্তিগুলি উত্থাপন করেছেন, তাও 
শিখিয়েছেন। শেষোজদের প্রতিযুক্তিগুলি তার মতে আজ পর্যস্ত কেউ 
খগ্ুন করতে পারেন নি। দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত সমস্তাটি 
যাতে তার ছাত্রগণ ত্বাধীনভাবে যুক্তি দ্বারা বিচার করে দেখেন সেই বিষয়েই 

ডিরোজিও সচেষ্ট ছিলেন; এবং তাঁর উদ্দেশ্ত ছিল, ঈশ্বরবিশ্বাসের স্বপক্ষে যে 
যুক্তিগুলি আছে সেগুলি উত্তমরূপে আয়ত্ত করে ছাত্ররা যেন নাস্তিকতা ও 

সন্দেহবাদের ভূমি অতিক্রম করতে পারেন। উল্লেখ্য, যে নাস্তিকতার স্বপক্ষে 

এবং বিপক্ষে তদানীন্তন পাশ্চাত্য দার্শনিক জগতে গ্রচলিত যুক্তিসমূহের মধ্যে 
তিনি বিপক্ষের যুক্তিগুলিকেই দৃঢ়তর মনে করেছেন। স্থৃতরাং ডিরোজিওকে 
নান্তিক বা তীর শিক্ষাকে নান্তিকতার পক্ষে উৎসাহব্ঞক বলে ধরে 

নেবার কোনও কারণ আছে বলে মনে হয় না। এই মনোভাবের অঙ্গে 
মিশেছিল খানিকটা জন্ম ও পরিবেশগত স্থত্রে এবং অনেকখানি অধ্যয়ন ও 

বিচারের মাধ্যমে আহরিত খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা। ফলে 
পূর্ণ চিত্রটি পেতে অস্থবিধা হয় না। ডিরোঁজিওকে প্রচলিত অর্থে 'ধার্মিক” 

কিছুতেই বলা! যাঁবে না। তাঁর যদি ধর্মের, তথা গ্রীষটধর্মের প্রতি কোনও 
আস্থা থেকে থাকে তা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত ও মৃখ্যত বিচারবুদ্ধি নির্ভর 
এবং মর্ধবিধ সংকীর্ণতা ও সাশ্রদায়িকতামুক্ত। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত অর্থহীন 
আচার অস্ববিশ্বাম ও কুসংস্কারের প্রতি তার মত যুক্তিবাদী যে খঙ্ঠাহস্ত 
হবেন তা খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু তার জন্ম, পরিবেশ, মানমিক গঠন ও 

মতামতের যেটুকু পরিচয় পাওয়া! যাচ্ছে, তাতে বুঝতে অস্থবিধা হয় না কেন 
তার ও পরোক্ষত গ্রথমাবস্থায় তার শি্মগুলীর প্রথর ও হিংস্র হিচ্ুধর্ম 

নমালোচনার তুলনায় তাদের গ্রষ্টধর্মের প্রতি আক্রমণ উল্লেখযোগ্য ছিল না। 

বরধ দেখা যায় ডিরোজিও-শি্মমগ্ডলী রুত হিন্দুধর্মের এই নিগ্রহে 

তৎকালীন কলিকাতীব খ্রীহ্ীয় মিশনারীগণ উৎসাহিতই বোধ করেছিলেন। 

এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কলিকাতায় নবাগত রেভাঃ আলেকজাগ্ডার ডাফ। 
এর] হিন্দুধর্ম ও সমাজকে ভারতবর্ষে গ্রীষ্মের অবচেয়ে প্রবল বিরুদ্ধশক্তি মনে 
করতেন এবং হিন্ুধ্মকে উচ্ছো করে সমগ্র হিনুপমাজকে খ্রষটধর্মাস্তরিত করাই 
ছিল এদের প্রধান লক্ষ্য 1২২ এই ব্যাপারে মিশনারীপক্ষের হিমাৰ ছিল খুবই 
সোজা। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন ভিরোজিওর যুক্কিবাদী শিক্ষার ফলে তরুণ 
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উপস্থিত হয়েছে। আলেকজাগাঁর ডাফ খরী্ীয় যাজক ঘশ্পরদায়ের তৎকালীন এই 
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আরও জানা যায় তার বাসগৃহ হিন্দুকলেজের সন্নিকটবর্তা হওয়ায় সেখানেই 

এই জনসভাগুলি অনুষ্ঠিত হয় (15 10706 76106 ০005 81101005 

8104860) 1 006 600816 0£ 086 [1000 0011686, 10 ৪ ৪৪৫৫ 

05৪6 00:6 ০0০: 0010110 20680085 8)0910 96 11610 )1২১ ডিরোজিও" 

শিল্তগণের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন 

্রীষ্ধর্ম গ্রহণ করলেও সমগ্রভাবে মিশনারী সমাজের এই উগ্ম মোটেই তাদের 

আশানুরূপ ফল প্রসব করেনি। হীরা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন তাদের সম্পর্কেও 

এ কথা অবশ্ই বল! যাঁয় ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাবে তাদের মন কুমংস্কার- 

মুক্ত ও যুক্তিবাদে অনুপ্রাণিত হওয়ায় এবং নৈতিক পুরুষার্থে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস 

জন্মানোর ফলে, শ্রষ্টধর্মে প্রবেশ তাঁদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। রুষ্ণমোহন 
তৎম্পাদিত চ.00961 পত্রিকায় তার মানসবিবর্তন প্রসঙ্গে লিখেছেন, হিন্দু 

কলেজের শিক্ষার প্রভাবে প্রথম তিনি উচ্চৃঙ্খল ও নাস্তিক হয়েছিলেন; এই 
অবস্থায় ডিরোজিও তাঁদের মধ্যে একটি মৌলিক শ্রেয়োবোধ ও উচ্চ নৈতিক 
আদর্শ সঞ্চারিত করেন) ফলে তাঁরা তাদের নাস্তিকতাঁসত্বেও নৈতিক 

মূল্যবোধে বিশ্বা ফিরে পেলেন। এই রকম মূনের অবস্থায় খ্রীটধর্ম তাদের 
আশ্রয় দিল এবং তাঁর] ধন্য হলেন |, সুতরাং এই ধর্যান্তর গ্রহণের পশ্চাতে 

ডাষগ্রমুখ মিশনারীদের প্রচার অপেক্ষা ডিরোজিওর শিক্ষা প্রভাব কিছুমাত্র 
কমনয়। এডওয়ার্ডদও ও ম্যাজ-ভিরোজিওর এই ছুই জীবনীকারই সে 

কথা স্বীকার করেছেন ।২৫ 
নিজ শি্বমণ্ডলীর আচরণের আতিশযা সর্ধাংশে ডিরোজিওর মনঃপুত ছিলি 

কিনা মন্দেহ। হিন্দু কলেজ-কর্তৃপক্ষের অভিযোগের উত্তরে তিনি উইলসনকে 

পূর্বোন্িখিত যে পত্র লেখেন ভাতে তার স্বাধীন চিন্তার জয়গানের সঙ্গ যথেষ্ট 
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সামঞস্তজানের পরিচয় পাওয়া! যার। কিন্তু তার মনে যাই থাক তাঁর শিক্ষার 
সাময়িক প্রতিক্রিয়াই যে তৎকালীন 'ইয়ংবেঙ্গ'-এর এই ব্যাপক নন্তাৎ- 
প্রবণতার জনক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এই গঙ্গে তার শিক্ষার স্থায়ী ও 
থটটিশীল দ্িকটিকে বিস্বৃত হলে চলবে না। অসর্বসস্কারমুক্ত হ্বাধীন বিচারবুদ্ধি, 
অন্যায় অবিচার ও পাপের প্রতি দ্বণা, বিস্তদ্ধ নৈতিক মূল্যবোধ, উদার 
মানবগ্রীতি ও দেশপ্রেম ছাত্রগণের মনে তিনি সার করেছিলেন। ১৭ 
ফেব্রুয়ারী ১৮৩৭ মংখা] 'ইত্ডয়া গেজেট-এ প্রকাশিত এঁদের মতবাদ ও 

দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ক এক ঘমসাময়িক বিবরধণের ভিত্বিতে জনৈক সাম্প্রতিক' 
গবেষক লিখেছেন, “06 18010819.-.-80%00860 80018] 16607008 ৪150 

৪৫0০৪010, 1150100176  900816  60108001) 8170 06008154680 

16800) 0৫ 00800 820 6301655102. 1015610 169 আ216 

11700619060 5 01১6 91107)65 0£ 4081] 91010). 1025 0610815060 

076 ৪১0110101) 0৫ 130100015) 805008060 0:680003 ০ 0৪06 

৪10 8150 500091060 006 ০0100128001) 0£ 11018 %5 10661116670 

[00010068125 10101) 0025 06116580 ০৫10 50180100606 00 006 

৫1916 0৫ 03৫ ০০ 1৮২৬ ইত্ডিয়া গেজেট-এর এই বিবরণটি “ইয়ং 

বেঙ্গল দলের মুখপত্র 6810)6700-এর ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখ্যা থেকে 

গৃহীত। এই ভাবে ডিরোজিওর শিক্ষার যুক্তিবাদী আবহাওয়ায় যে তরুণগোষ্ঠী 
গড়ে উঠলেন উত্তর কালে তাদের অনেকেই জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 

আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে অমর্থ হয়েছিলেন । 
উনবিংশ শতকীয় বঙ্গসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে কোনও কোনও 

মহলে এমন একটি ধারণ! ক্রমশ গড়ে উঠেছে যে, রামমোহন-হুষ্ট প্রগতিশীল 
ভাবধান্তা এবং ডিরোজিও ও তত্প্রভাবিত “ইয়ং বেঙ্গল' গ্রবন্তিত যুিবাদী 

মানমিকতা চিন্তারাজ্যের ছুই সমান্তরাল প্রবাহ, এর! কোথাও পরম্পরকে স্পর্শ 

বা গ্রভাবিত করেনি। কেউ কেউ এই প্রসঙ্ষে বলেছেন রামমোহন যে নব 

চিন্তার প্রবর্তক তাকে বল! যেতে পারে 'রিফর্মেশন” বা ধর্মসংস্কার, অন্য পক্ষে 

'ইয়ং বেঙ্গল' সৃষ্ট ভাববিপ্লব হল 'রেনেশ'াপ” বা নবজাগরণ। এই প্রসঙ্গে 
প্রযুক্ত বিদেশী শব্ধ দুটি অবশ্তই ইউরোপের ইতিহাস থেকে ধার কর! এবং 

সমগ্রভাবে বিচার করলে বোঝা! যায় এই মিদ্ধাত্তের পশ্চাতে ছুটি ধারণা 
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নিহিত: (১) আধুনিক কালের ইউবোপীয় 'রেনেশাম' ও “রিফর্দেশন' ছুটি 

স্বতন্ত্র ও পরম্পরবিচ্ছিন্ন ধারা ; (২) রামযোহনের চিন্তার সঙ্গে মুখাত পাশ্চাত্য 

ধর্মীয় সংস্কার সংক্রান্ত চিন্তার যতখানি সাদৃষ্ট, “রেনেশীস' প্রস্থত ভাঁব- 

ধারার তেমন নয়। জনৈক প্রবীণ এঁতিহামিক এমন কথাও বলেছেন যে 
ডিরোজিওশিত্য “ইয়ং বেঙ্গল" 'গোঠীভুক্ত তরুণগণের রামমোহন কর্তৃক প্রভাবিত 

হবার কোনও সম্ভাবনাই ছিলনা, কেননা ১৮৩০ খ্রীষ্টাঝে রামমোহন যখন 

ইংলগ্ড রওনা] হুন এরা সকলেই তখন অগ্রাপ্তবয়ন্ক এবং এর একমান্ত্র ব্যতিক্রম 

হলেন তারাটাদ চক্রব্তা।২৭ আরও বল! হয়ে থাকে, ইয়ং বেঙ্গল গোঠীভুক্ত 

যুবকদল মকলেই এসেছিলেন সমাজের মধ্যবিত্ত স্তর থেকে, কিন্তু রামমোহনের 

সমকালীন অনুবন্তিগণ প্রায়শ ছিলেন উচ্চবিত্ত ভূম্বামী) এবং “ইয়ং বেগগল' 
গোীর ভাবধারা প্রন্থত আলোড়ন যেহেতু মধ্যবিত্ত শ্রেণীজাত তাই তা 
সমাজকে হ্বভাঁবত অধিক মাত্রায় প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল। পববর্তী 

ইতিহাসের সাক্ষোর সঙ্গে এইসব ব্যাখার অধিকাংশের এতই গরমিল যে সমস্ত 
প্রশ্নটি একবার আন্ভোপাস্ত যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। 

স্বভাবত আমাদের জীনতে ইচ্ছা হয় রামমোহন ও ডিরোজিও পরম্পরের 

পরিচিত ছিলেন কি না। রামমোহন ডিরোজিত অপেক্ষ| প্রায় সাইব্রিশ 

বৎসবের জ্যেষ্ঠ । অবশ্য বয়সের এই বাবধান তাঁদের পরিচয়ের পথে অন্তরায় 
নয়। রামমোহনের অনেক অন্তরঙ্গ শিষ্বের সঙ্কেও তার প্রায় ৩০/৩২ বৎসর 

বয়সের বাবধান ছিল।২৮ বালক দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর ১৩ বৎসর বয়সেই 

রামমৌহনের এত অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন যে, তার সঙ্গে করমর্দন না করে 

রামমোহন বিলাতযাত্র| করতে গ্রস্তত ছিলেন না ।২» ডিরোজিওর অন্যতম 

চরিতাখ্যায়ক ম্যাজ, বলেছেন রামমোহন ও ডিরোজিও পরম্পর বন্ধু ছিলেন, 

কিন্ত আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে কোন্ স্তর থেকে তিনি এই তথা সংগ্রহ করেছেন 

তা জানান নি; অপর জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ড ম এ প্রসঙ্গে নীরব। স্থৃতরাং 
এ বিষয়ে একটি জিজ্ঞাসাচিহ্ন থেকেই যায়। | 

মেযাঁই হোক রামমোহনের সঙ্গে ডিরোজিওর দৃষ্টিতঙ্গীর কিছু মৌলিক 
পার্থকা যে ছিল এতে কোনও সন্দেহ নেই। বিগত শতান্ধীর তিরিশের 

দশকে ডিরোজিও এবং ভার অন্গবন্তিগণ রামমোহন ও তীয় মণ্ডলী সম্পর্কে যে 
মত প্রকাশ করেছেন তন্থ্যায়ী রামমোহন-গোঠী হলেন 17814115681 বা 
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আংশিক ভাবে প্রগতিশীল। ডিরোজিও স্বয়ং এদের সম্পর্কে যা বলেছিলেন 
৫ আক্টাবর, ১৮৩১ সংখ্যা “ইত্ডিয়া গেজেট' তার খানিকটা উদ্ধৃত করেছেন। 
ডিরোজিওর মন্তব্য এই রকম: “৬1190 1১15 [1২807050000 [২০58] 

001171075 816 0910161 1015 11615051501: 1063 081) 06061010, 10 

15 88816 00 585৮ 51080 0065 219 1706 00810) 180 0065 816." 

19000001881) 10 15 61] 1000%117) 81006815 60 015 ০০৪৪, 086 

10121 2190 006 31016 10101080060) 17 ৪0৪1 65000810017 

€0৪০008 06 &০০৭ £:000 6৪01) 210 1616০610660 ৪11 

12066] 106 00510613 82000151)81-.76 1955 21859 1150 1116 

৪ [31770001715 10110%215) ৪6 16850 30006 ০0: 00610, 816 00৫ 

৬2 00105150600, 91061061106 06005616500] 096 518200 

০0৫ 1019 1980)6 [1769 17500166173 11061)001151063$ 118 6৮615011178 

10010061811) 0176 570890:85, 29 00926 ৪100 0111)1, আ1)11 ৪৫ 0136 

9817)6 01006 0065 266 076 73181000105, 11:06655 00150011956 

11117000150 8100 6561: 17068160000 132৮€ £00181)9 ৪61701791৩১ 

এই প্রসঙ্গে ডিরোজিও বিশেষভাবে প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে আক্রমণ করেন এই 

কারণে যে মুখে তিনি নিজেকে রামমোহন বাখাত ব্রহ্ষবাদের অন্ুবর্তী 
স্বীকার করলেও স্বগৃহে দুর্গাপূজার অন্টষ্ঠান করেছিলেন। এই নিয়ে মেকালে 

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কিছু বাদানবাদ হয় ও ১৯ অক্টোবর ১৮৩১ সংখা “হাতিয়া 

গেজেট”-এ প্রন্নকুমারের পক্ষে বলা হয় যে কভার গৃহে দুর্গাপৃজানুষ্টানের হেত 

এ নয় যে তিনি গ্রতিমাপৃজায় বিশ্বান করেন; তাঁকে অনিচ্ছা! ও অবিশ্বাম 
সত্বেও এ অনুষ্ঠান পালন করতে হয়, কেন না গ্রতি বৎসর পৃজানুষ্ঠান করতে 

হবে এই সুস্পষ্ট সর্তে তিনি পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছেন। ্থৃতরাং 
দেখা যাচ্ছে স্বয়ং রামমোহনের বিরুদ্ধে ডিরোজিওর অভিযোগ বিশেষ গুরুতর 

নয়। তিনি কেবল বলতে চেয়েছেন, ধর্মবিষয়ে রামমোহনের মতামত স্পষ্ট বা 
সুনির্দিষ্ট নয়, তিনি সর্বশাস্ত্রের সারভাগকে লমান শ্রদ্ধা করেন ও অর্বাচীন 
অংশকে বর্জন করেন। আর একটি অভিযোগ য! কিছু অদ্ভুত শোনায়, তা হল 
এই, রামখোঁহনের জীবনযাত্রা হিন্দুর মত। রামমোহনগোষ্ঠীর অনেকের 

সম্পর্কে তার বক্তবা, এ'দ্বের মতে ও আচরণে মিল নেই; রামমোহনের বাকতিত্ব 

৪8৩৩ 
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ও খ্যাতির অস্তরালে আশ্রয় নিয়ে এরা শান্্নিষিদ্ধ সর্ববিধ উচ্ছুখল আচরণ 

করেন ও প্রকান্ঠে প্রচলিত হিন্দধর্মে অবিশ্বাস জাপন করেন, অথচ নিজ নিজ 

গৃহ পরিবারে পুরোহিতগণকে দক্ষিণ! দিয়ে প্রতিমাপূজার অনুষ্ঠান করতে দ্বিধা 
করেন না। রামমোহন ও তার অন্গবত্তিগণের মধ্যে এখানে ম্পঈত পার্থকা 

করা হয়েছে । একথা স্থবিদিত রামমোহন স্বয়ং প্রতিমাপূজ! ও তৎসংক্রাস্ত 

আচার-অনুষ্ঠান মপ্ূর্ণ বর্জন করেছিলেন এবং সামাজিক ভাবেও এ-সকলে 
যোগ দিতেন না। অন্তরঙ্গ বন্ধু ঘ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবারে অনুষ্ঠিত দুর্গা" 

পূজার নিমন্ত্র-প্রত্যাথ্যানের নিদর্শনটিতে। এমম্পর্কে বিখ্যাত হয়ে আছে।* 
অথচ বেদ-উপনিষদ্, প্রোজ ব্রদ্ধবাদ ও একেস্বরবাদের ভাবধারায় নিষিক্ত হয়ে 
তিনি নিজেকে হিন্দু বলতে ছ্বিধ! করেন নি-_ এই উদার ব্রহ্ধাবাদই ছিল তার 

নিকট হিন্দুধর্মের সারবস্ত। উল্লেখ্য যে, রামমোহন ও ভার অন্তরঙ্গগোঠীভূুক্ত 
অনেকের আচরণগত এই পার্থক্য তাদের রক্ষণশীল প্রতিপক্ষগণেরও দৃষ্টি 

আকধণ করেছিল। ৭ কাতিক ১২৩৮ বঙ্গা্ব (২২ অক্টোবর ১৮৩১) সংখা। 
“মমাচার-দর্পণ”, 'সমাচার-চন্দ্রিকা' পত্রিকা থেকে এই মর্মে |! উদ্ধার করেছন 

তা আলোচা প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ; 'ইংরেজী ভালরূপে শিক্ষা করিলেই 
দৈবকর্ম, পিতৃকর্ম ত্যাগ করিতে হয় এমত নহে। যদ্দি বল শ্রীরামমোহন রায়ের 

মহিত ধাহারদিগের বিশেষ আত্মীয়তা আছে তাহারা তছুপদেশে উক্ত কর্মে ক্ষান্ত 

হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা! শ্রীধূত কালীনাথ মূনসী তাঁহার পরমাত্ীয় 

এবং তাহার স্থাপিত ব্রদ্ধনভায় ইহার সর্বদা গমনাগমন আছে তথায় যে জ্ঞানো- 
পদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলত: তাহাতে বিলক্ষণ «মনোযোগ 

আছে। অথচ তীহার বাটিতে শ্রশ্রীঞছুর্গোত্মবাদি তাবৎ কর্ম হইয়। থাকে এবং 

শরযুত বাবু রাজকু্ণ দিংহ্ ও শ্রীযুত বাবু নবরু্ণ সিংহ ও শ্রীযৃত বাবু শ্রীকৃষ্ণ দিংহ- 
দিগের সহিত কি রায়জীর আত্মীয়তা নাই।. অপরঞ্চ শ্রতৃত বাবু দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের মহিত রামমোহন রায়ের বিশেষ আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাহার 

নিত্যকর্ম বা কাম্যকর্ষ কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন 

ন! এ বাবুর বাড়ীতে »ছুর্গোৎমব ও »শ্রামাপুদা ও জগদ্াত্রীপূজা ইতাদি 
তাবৎ কর্ম হইয়া থাকে ।”** ছই দলই লক্ষ্য করেছেন রামমোহন ও তার 
অধিকাংশ অন্ুব্্তীর মধ্যে জীবনচর্যার প্রভেদ। অবশ্ত এর থেকে তাদের 
সমালোচনা নিষ্ধ নি দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। 
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ভিরোজিও-গোর্ঠী সম্পর্কে রামমোহনের মতামত স্পষ্টভাবে জানবার স্থযোগ 

আমাদের নেই। এদের চিস্তা ও কার্ধক্রম দীর্ঘকাল অনুশীলন করবার 

স্থযোগ তিনি পান নি, কেন না ১৮২৬ খ্রীষ্টান শিক্ষকরূপে ডিরোজিওর হিন্দু 
কলেজে যোগদান ও ১৮৩**এ রামমোহনের ইংলগ-যাত্রা। তবে ঈশ্বরবিশ্বাস 
রামমোহনের জীবনে মৃলম্তস্বরূপ ছিল) তাই তাঁর নিকট সন্দেহবাদ বা 
নাস্তিকতার তুল্য মহা অনর্থ আর কিছু ছিল না। যে গ্রতিমাপৃজাকে 
তিনি কোনও ক্রমেই সহ করতে পারতেন না, তাঁকেও তিনি অন্ততপক্ষে 

নাস্তিকতা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় মনে করতেন। এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব ছিল 
প্রায় মনীষী ফ্রান্সিস বেকনের মতই, যিনি বলেছিলেন, "[ 1080 18006 

092116৬6211 006 90165 10 00614626150 2100 00612100000 2150 016 

৯1001200080 0080 0015 010156581 12006 19 আ10)006 2 711170-- 

[015 006) 00862 110015 01011030105 11501106900 1008105 00100 60 

/১06180), ০০৫০ 0600 11) 03011050015 91010860) 2061)18 [01003 

8০9 €0 16118107-৮ 1৩৯ সেই কারণে ইয়ং বেঙ্গল গোঠীভুক্ত অনেক 

তরুণের প্রতিভা তিনি স্বীকার করে নিলেও, তাদের কারও কারও প্রথম 
পর্বের ধর্মবিশ্বামহীনতা বা সর্বনন্তাৎপ্রবণতা! যে তীর চিত্তকে বাধিত করবে তা 

স্বাভাবিক । তবে ডিরোজিও ও তার শি্যমণ্ডলীর সঙ্গে কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
রামমোহনের মতপার্থকা থাকলেও তাঁর প্রতি এদের যে মহাম্ুভূতির সম্পূ্ণে 

'অভাব ছিল না তার কিছু পরোক্ষ প্রমাণ আছে। যথাস্থানে তা বিবেচ্য । 

রামমোহন ও তাঁর অন্ধুবতিগণ সংক্রান্ত ডিরোজিওর বক্তবা পর্যালোচন। 
করলে দেখা যাবে এর কিছুটা ত্য ও কিছুটা রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীকে 
বুঝবার ম্বাভাবিক অক্ষমতা প্রন্থত। বামমোহনের শিল্তমণ্ডলীর বিশেষত 
গ্রন্নকুমার ঠাকুরের-বিঘোধিত আদর্শে ও আচরণে মিল নেই-এই অভিযোগের 

বিচারপ্রসঙ্গে অবশ্ত একটু সতর্কতা আবশ্যক | তখনকার হিন্দু যৌধ পারিবারিক 
ব্যবস্থায় গৃহের পৃজাপার্ধণনমূহ পরিবারভুক্ত কোনও বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে 
ইচ্ছানুারে বন্ধ করে দেওয়া সর্বদা সহজ ছিল না। এতে অনেক সময় 

আইনগত বাধাও থাকত। ভিরোজিওশিল্ত রামগোপাল ঘোষের গ্রামের 
বাড়ীতে ছৃর্গোৎসবাহুষ্টানে রামগোপাল রাজনারায়ণ বন্থ প্রমুখ বন্ধুবর্গকে নিয়ে 
যান। বাঙনাবায়ণের সাক্ষ্য অন্থারে রামগোপাল হবয়ং বাড়ীর পুজানিষ্ঠানে 
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যোগ দেন নি, কেবলমাত্র পৃূজাশেষে শাস্তিজল গ্রহণ করেছিলেন: কিন্তু তার 

পরিবারে পুজা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তিনি তাতে বাঁধাও দেন নি।ঃ 
স্থতরাং বিশ্বাম ও আদর্শের সঙ্গে সামাজিক আচরণের গরমিলের জন্য যে 

সর্বদা রামমোহনশিষ্যরাই অপরাধী হতেন এমন কথা সম্ভবত সত্য নয়। তবে 

এটুকু স্বীকার করে নিয়েও অবশ্তই বলা চলে, রামমোহনের প্রতিভা ও 

বাকতিত্বের আকর্ষণে ধারা তার চতুর্দিকে সমবেত হয়েছিলেন, মনীষা, আদর্শ নিষ্ঠা, 
চরিত্রবল, ত্যাগ, তিতিক্ষায় তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুমংখাক মানুষ রামমোহন 

অপেক্ষা অনেক নিষ্নভূমিতে বিচরণ করতেন । রামমোহনের ধর্ম ও নমাজ- 
সংক্রান্ত প্রগতিশীল আদর্শের প্রতি কাদের যে আকর্ষণ ছিল না তা! নয়-_কিস্ত 

পরিপূর্ণভাবে তা অন্থমরণ করতে হলে যে পরিমাণ স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন 

তা তাদের চরিত্রে ছিল না। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, বিত্বোপার্জন, পারিৰ সুখভোগ, 
বিষয়সম্পত্তি, সব কিছু বজায় রেখে যে শক্তি ও সময় উদ্বৃত্ত থাকত, সেটুকুই 

মাত্র ভীঁরা দেশের ও সমাজের কল্যাণে ব্যয় করতে প্রস্তত ছিলেন । এদের 

মধ্যে অনেকে রামমোহনের অসাধারণ মনীষার ছারা আকুষ্ট হয়ে নাঁনা বৈষয়িক 

ও নাংসারিক ব্যাপারে পরামর্শের জন্যও তার শরণাপন্ন হতেন। রামমোহনের 

মণ্ডপীভূক্ত মকলের আত্তরিকত| যে গতীর ছিল না তার সর্বাধিক উল্লেখযোগা 
প্রমাণ__রামমৌহনের ইংলগুগমনের পর এদের প্রায় মকলেই ব্রাঙ্ষসমাজের মংশ্রব 

ত্যাগ করেন। মাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিয়মিত অর্থসাহায্য ও দরিদ্র পণ্ডিত 

রামচন্দ্র বিষ্ভাবাগীশের নিষ্ঠা পরব দশ বংসর ( ১৮৩৭-১৮৪০ ) ব্রাহ্মপমাজকে 

প্রতিষ্ঠান হিনাবে কোনও বকমে বাচিয়ে রেখেছিল । মহষ্ধি দেবেন্দ্রনাথ এর ভার 

গ্রহণ করবার পর উনবিংশ শতাববীর চল্লিশের দশক থেকে এই সংঘে নবজীবন 

সঞ্চার হয়। এমন কি, রামযোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধ ও তার সর্ববিধ কল্যাণকর্মের 

সহায়ক দ্বারকানাথ ঠাকুর পর্যন্ত পুত্র দেবেন্্রনাথের ক্র্ষবিষ্তাচর্চা ও ব্রাঙ্মনমাঁজ 

নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করেননি । বামমোহন স্বয়ং তাঁর আদর্শের জন্য যথেষ্ট 
ছুঃখ ও নির্যাতন বরণ করেছিলেন, আততায়ীর ভয়ে তকে মন্তস্ত থাকতে হত, 
ও শেষ জীবনে সম্পূর্ণ নি:নঙ্গ ও নিঃস্ব অবস্থায় তাকে বিদেশে মৃত্যুবরণ করতে 
হয়। তার বন্ধুরা অনেকেই ছুই নৌকায় পা দিয়ে চলতেন এবং বেগতিক 
দেখলেই বিপজ্জনক নৌকাটি. পরিত্যাগ করে যেতেন। এদের সম্পর্কে 

ডিরোদিওর বিদ্বপ সমালোচনা যে অনেক পরিমাণে যথার্থ সে-বিষয়ে সন্দেহ. 
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'নেই। ডিরোজিও স্বয়ং ছিলেন এ বিষয়ে অপেক্ষারত ভাগ্যবান। তীর 

শিশ্মগ্ডুলীর আদর্শবাদে কোনও ছিদ্র ছিল না। আদর্শের জন্য ত্যাগম্ীকারে 

ও সামাজিক লাঞ্ছনাভোগে এর! কখনও পশ্চাৎপদ হননি, ( যদিও এদের উপর 

সামাজিক উৎপীড়ন সাময়িক ছিল এবং উত্তরজীবনে এঁদের প্রায় সকলেই 
যথেষ্ট খাঁতি, সন্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করোছিলেন )। কিন্তু ডিযোজিও যেখানে 

1)917-1166081 বলে বামমোহনের সমালোচনা করেছেন সেখানে তিনি 

রামমোহনের প্রতি হুবিচার করেন নি বা করতে পারেন নি! এর কারণ ছুই 

মনীষীর নিজ নিজ অন্তঃগ্রক্কতির মধ্যে নিহিত। ডিরোজিওর মানস মুখাত 

বায়রণীয় রোমাঁটিকতার প্রভাবে গঠিত--তার দার্শনিক যুক্তিবাদের মধোও 
বহুল পরিমাণে তার রোমার্টিক মনোভাব প্রতিফলিত। তিনি যে তাঁর 
্বপ্পপরিসর জীবনে রামমোহনের মত নান! ভাষায় বিভিন্ন ধর্মমতের মৃলানুসন্ধান 
ও নানা ধর্মসন্প্রদায়ের ইতিহাস অনুশীলন করেছিলেন এমন প্রমাণ নেই। 

তিনি যে দর্শনচর্চা করতেন, তা সমসাময়িক ইউরোপীয় দর্শনের এক বিশেষ 

ধারা-বেকন, হিউম, কান্ট ও সহজ জ্ঞানবাদী রী: ডূগাল্ড, স্ট.য়ার্ট, ও ব্রাউনের 
বচনাঁয় যা প্রকাশিত। অপর পক্ষে রামমোহন যেমন একদিকে বেকন, লক্ 

নিউটন. ভোলতেয়ার, হিউম, বেস্থাম মিল প্রভৃতির দার্শনিক রচনায় রুতবিদ্য 
ছিলেন, তেমনি তী'র ভাবতীয় দর্শন (উপনিষদ-ব্দাস্ত-ন্যায়-মীমাংসা-তন্তর প্রভৃতি) 

ও ইসলামীয় যুক্তিবাদী দর্শনে ছিল গভীর প্রবেশ। হি ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে 
ডিরোজিও ছিলেন মন্পূর্ণ অঙ্জ। ইহুদী, গ্রীহ্ীয় ও মুসলমান শান্ধেও তাঁর যে 
বিশেষ অধিকার ছিল এমন কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়না । স্বাধীন চিন্তার 

পক্ষপাতী হলেও এবং স্বক্পপরিমর জীবনে ধর্ম নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামালেও 

জন্মহ্থত্রে পাওয়া গ্রষ্টধর্ম যে তিনি তাগ কবেননি তার উল্লেখ পূর্বেই করাহয়েছে। 
আমাদের ন্বাদেশিকতার প্রথম কবিরূপে তিনি নমস্ত। আংলো ইতিয়ান 

সস্্রদায়ভুক্ত হওয়া নক্বেও তিনি ভারতবর্ষকে স্বদেশ জ্ঞান করে স্বীয় কাবো 

গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছের। কিন্তু একথা বললে তাঁকে অসম্মান কর। 

হয় না] বা ইতিহাসকে লংঘন কর] হয় না, যে তার দ্নেশতক্তিও অনেক পরিমাণে 

বায়রণীয় রোমার্টিক মনোরৃত্বি প্রস্থুত। ভারতবর্ষায় জীবনচর্যার অন্তর্পিহিত 

চিরস্তন মূল্যবোধগুলির প্রতি অগাধ শ্রন্ধাবশত রামমোহন ঘে স্বাজাত্যবোধের 
'্মধিকারী হয়েছিলেন ডিরোজিও দেশতক্কি আন্তরিক হলেও তার মূল জাতীয় 
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সংস্কৃতির সেই গভীরে প্রবেশ করেনি, তার মধো উচ্ছ্বাসের ভাগ ছিল 
বেশী। তার ও তাঁর শিল্তগণের শাণিত যুক্তিবাদের আক্রমণের প্রায় একমাত্র 
লক্ষাস্থল ছিল হিন্দুধর্ম ও হিম্দুসমাজ। বামমোহন তাঁর পাণ্ডিতা, দেশপরিচন 

ও লুক বিচারশক্তি দ্বার] হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির সারভাগকে গ্রহণ করে অর্বাচীন 

অংশকে বর্জন করেছিলেন ; কদাপি একথা গোপন করেন নি যে হিন্দুধর্মের য! 

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা তারই উপর তিনিই স্বীয় জীবনচর্যাকে প্রতিষ্ঠা! করেছেন। বু যত্ব 
ও পরিশ্রম সহকারে তিনি দেখাবার প্রয়াম পেয়েছিলেন যে ধর্ম ও সংস্কৃতির 

অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া বিশ্বজনীন, প্রত্যেক সভ্যতার ইতিহানে তা প্রতিফলিত। 
এই পর্যায়ের বিচারবুদ্ধি, শ্রদ্ধা ও সার্বভৌম দৃষ্িভঙ্গীর পরিচয় ডিরোজিও ও 
প্রথম পর্বে তার শিগ্কগণ দিতে পারেন নি। হিন্দুধর্মের বর্তমান অধংপতিত 

রূপটিই তাঁদের নিকট ছিল এর মমগ্র রূপ) বর্তমানে প্রচলিত নান! বিকৃত 
আচার ও কুসংস্কারের বাইরে হিন্দুসভ্যতায় যে মহৎ ও গ্রহণযোগ্য কিছু থাকতে 

পারে এমন ধারণা তাঁদের ছিল না। হিন্দধর্মসংক্রাস্ত সব কিছুই এই দৃষ্টিতে 
ছিল অশ্রদ্বেয় ও বর্জনীয়,.-দেশের ও সমাজের অধঃপতনের কারণ এই 

কারণেই ডিরোজিওর লেখনী থেকে এমন অদ্ভুত অভিযোগ নির্গত হয়েছিল 
যে রামমোহন যথেষ্ট প্রগতিশীল (11991) হতে পারেন না, কেননা তাঁর 
তার জীবনযাত্রা হিন্দুর মত! রামমোহনের পক্ষে এমন মত পৌষণ কর] কখনও, 

সম্ভব ছিল না। তিনি সমাজের আমূল দংস্কার চেয়েছেন, কিন্তু গভীর 
অন্ুশিলন ও প্রত্যক্ষ দেশপরিচয় হেতু নিজ মমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি 
এমন একটি মমত্ববোধের অধিকারী হয়েছিলেন যে ডিরোজিওগোষ্ঠীর 
সর্বনন্তাৎকারী মনোভাব তাকে কোথাও স্পর্শ করেনি। আমরা দেখেছি, 

তিনি বিশ্বাম করতেন সমাজের অন্তঃস্থল থেকে সংস্কারের প্রেরণ! জন্ম নিলে 

তবেই সেই প্রেরণা গ্রস্থুত পরিবর্তন স্থায়ী হয়,_সব প্রচলিত ব্যবস্থা এক মুহূর্তে 
ুর্ণ বা নন্তাৎ করলে এক শুন্যতা স্টটি হয় মাত্র। অতীতের সঙ্গে আকম্মিক 
ছেদ্নের প্রতিক্রিয়া ভাবতবর্ষের মত পরম্পরাগত এঁতিহ লালিত দেশে জনমানসে 
শেষ পর্যস্ত শুভকর হয় না_এই ছিল এদেশের লামাজিক পরিবর্তনের প্রহ্নে তার 

দু্টিভঙ্গীর মর্ম। বছ বৎসর পূর্বে মহি দেবেন্রনাথ ঠাকুরের জীবনী আলোচন! 
প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী ভূমিকান্বর্ূপ রামমোহন সম্পর্কে যে গভীর 
অন্তর টিসম্পর মন্তব্য করেছিলেন আজকের বিচারেও তার যাথার্ধয অস্বীকার 

৪4৫৮ 



করবার উপায় নেই : “রামমোহন রায় এমন অসাম্প্রদামিক ও মার্বভৌমিক 
হইয়াও জাতীয় ভাব ত্যাগ করেন নাই।""*তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে 
“স্বজাতির মধ্া দিয়াই সর্বজাতিকে এবং সর্জজাতির মধা দিয়াই শ্বজাতিকে 

সত্যরপে পাওয়া যায় এবং আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাঁওয়। 

ধেমন নিক্ষন ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কৃঞ্চিত করিয়া রাখা 

তেমনি দারিপ্রোর চরম দুর্গতি। এ জায়গাঁয়ও আবার “তিনি যদি কেবলমান্ত 

সার্বভৌমিক ধর্মতত্বের আলোচনা করিতেন, তাহার সঙ্গে সমাজতত্বের যোগ 
কোথায় তাহা তলাইয়! না দেখিতেন, তবে তিনি জাতীয়ভাবে সার্বভৌমিক 
হইতে পাঁবিতেন না। এবং এখানেই আবার ফরাসী এনসাইক্লোপিডিস্ট দের 

সঙ্গে তাহার পার্থক্য কারণ তাহাদের মার্বভৌমিকতা! জাতীয় ইতিহাসের পথে 
ফোটে নাই। তাহারা সমাজ ধর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ে ব্যক্তিতন্্রতাকে 

([75115100811900) অধিনায়ক করিয়াছিলেন । রামমোহন সেই বাক্তিতন্ত্রভার 

কর্তৃত্বের জন্য জাতীয় শাস্ত্রের একট! শাসনের প্রয়োজন অন্থভব করিতেন। 

কিন্তু শাস্্রকে তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষিয়! তবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী 

ছিলেন।....-*দেশকালের সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে নন্বন্ধবিচ্ছিন্ন সার্বজনীন ধর্ম বা 

সমাজ আকাশকুস্থম মাত্র; আবার যে ধর্মে ৰা সমাজে সার্জজনীনতার দিকে 

লক্ষা নাই, তাহাঁও সংকীর্ণ বা প্রাণহীন ।”* জাতীয় শাস্ত্রের সারভাগ বিশ্বের 

অন্যান্ত শাস্ত্রের সঙ্গে সমন্বিত করে সবটুকুকে যুক্তিবিচারের দ্বারা পরিমার্জিত 
করে গ্রহণ করবার মনোভাব বুঝবার মত অন্তর ও সহানুভূতি ডিরোজিওর 

ছিল না। তাই তার দৃষ্টিতে রামমোহন “হাফ লিবারাল'। স্বীয় মনীষার প্রা 
মত্বেও ডিরোজিও রামমোহনের প্রজ্ঞার গভীরতা! বা দূরদৃষ্টির অধিকারী হননি । 

. দৃষ্িভঙ্গীর এই মৌলিক পার্থকোর প্রশ্ন বাদ দিলে কিন্তু সম্ত রকম 
প্রগতিশীল প্রশ্নে রামমোহনের সঙ্গে ডিরোজিও ও তীর শিষ্তবর্গের সাধারণভাবে 

মতৈকা ছিল। ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখা! “ইত্য়! গেজেট” পত্রিকায় গ্রকাশিত 

'ইয়ং বেঙ্গল' গোঠী পোধিত যে সব মতবাদের উল্লেখ পূর্বে কর! হয়েছে 

মেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দীড়ায়-_/ ১) প্রগতিশীল সমাজনংস্কার (80091 
16009) (২) শিক্ষাবিস্তার ( 6০0০৪০9), বিশেষত নারীজা।তির মধো 

শিক্ষার প্রপার (80991 €৫০8009)) (৩) চিন্তার ও মতগ্রকাশের 

স্বাধীনতা (£66000 ০£ 00008 810 £01658109) 3 (৪) আযভাম 
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শিখ ব্যাখ্যাত অর্থনীতি সম্মত বাবসাক্ষেত্রে একচেটিয়া! অধিকার (1017021) 
বর্জন ও অবাধ বাণিজোর প্রচলন (26৪০0 0৫6 ৪৫), (€) ভারতে 

উচুদরের ইউরোপীয়গণ কর্তৃক উপনিবেশস্থাপন (০০107158000 ০6[07019 

5 12061118617 70101068218 50101) 0০] 06116560 ৮001৭ 1680 

00 006 61816 ০৫ 008 ০০1005) | এই আদর্শমমূহের সব কয়টিই 

রামমোহনের চিন্তায় ইতিপূর্বেই রূপ গ্রহণ করেছে প্রগতিশীল সমাজসংস্কার, 

শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিত| ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখা! এবং নারীর 

সম্পত্তিতে 'অধিকার স্থাপন প্রভৃতি কান্দে রামমোহন ১৮১৫ খ্রীষ্টান থেকেই 

আত্মনিয়োগ করেছিলেন । অর্থনীতিবিদ ভবতোধ দত্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, 

রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তা সম্ভবত প্রভাবিত হয়েছিল সমকালীন তিন- 
জন মনীষীর ছারা, এডাম শ্মিথ. রিকার্ডো ও মলথস।* অবাধ বাণিজানীতির 
একজন গ্রকাশ্ঠ ও উৎসাহী সমর্থক ছিলেন বামমোহন ; আর ভারতে উন্নত- 

চরিত্র বিশিষ্ট ও ধনবান ইউরোপীয়দের (891076825০৫ 01081806620 

০৪05]1। উপনিবেশ স্থাপনের স্বপক্ষে প্রদত্ত তার অভিমত তো স্থৃবিদিত। 

। তাই রামমোহনের চিন্তায় নিজেদের প্রগতিশীল আদর্শকে প্রতিফলিত দেখে 
“ইয়ং বেঙ্গল, গোঠী বামমোহনের প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান হবেন এটাই 

স্বাভাবিক । অবশ্য এদের মধো কেউ বান্কিগত ভাবে কোনও কোনও প্রশ্নে 

রামন্নোহনের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন এমন দৃষ্টান্তও আছে। যেমন ১২ 

ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখা “ইত্ডিয়া গেজেট'-এ প্রকাশিত 1019 006 00101)128- 

001) 0% [70019? শীর্ষক এক নিবন্ধ এদের দলভুক্ত এক তরুণ ভারতে 

ইউরোপীয় উপনিবেশ বিস্তারের শোষণমূলক দিকটি চমৎকার ভাবে তুলে 
ধরেছিলেন ।* রামমোহন 'সৎ' ও বিত্তশালী ইউরোপীয়গণের উপনিষেশ, 

স্থাপন প্রস্তাবের গঠনমূলক দিকটির উপর এত বেশী জোর দিয়েছেন যে এর 
টিন্লিখিত অমঙ্গলের সম্তাবনাপূর্ণ দিকটি তার দৃষ্টি তেমন ভাবে আকর্ষণ করে নি। 

এই মনোভাবকে ব্যতিক্রম বলা যায়। “ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর নিজন্ব 

| থপত্র 8:05607-এর ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ নংখার উক্তি অনুসারে (যা 

[৭ ফেব্রুরারী ১৮৩ সংখ্যা, 'ইত্ডিয়া গেজেট উদ্ধৃত করেছেন ও বর্তমান প্রবন্ধে 
ইতিপূর্বে উদ্লিখিত হয়েছে ) সাধারণভাবে উন্নত স্তরের ইউরোপীয়গণের 
ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন এদের অভিগ্রেত ছি । হ্থৃতরাং বাজিগতডাবে 



এদের কারও কারও লক্ষে এই প্রশ্নে রামমোহনের দুষ্ট কা থাকলেও 
তীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে এই তরুণদলের আটকায়নি) “খই গ্রসঙ্গে ডিরোজিও- 
শিশ্ত রামতন্থ লাহিড়ীর নিকট সংগৃহীত একটি মনোরম কাহিনী নগেম্্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় তার রামমোহন জীবনীতে প্রকাশ করেছেন। ১৮২৯ গ্রীষ্টাকে 
মতীদাহবিরোধী আইন পাঁশ হলে যখন রামমোহন ও তাঁর সহযোগিবুন 
বে্টিংকৃকে প্রকাশ্ঠে অভিনন্দিত করেন দেই সময় একদিন রামগোপাল ঘোষ, 
রসিকরুষ্ণ মল্লিক, দক্ষিগাঁরগ্রন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তৎকালীন হিন্দু কলেজের 
ছাত্রবৃন্দ কলেজভবনে বসে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন__বে্টিংকৃকে প্রদত্ত অভিনন্দন 

পত্রের ইংরেজি রচনা রামমোহন বাঁয়ের কি আডাম সাহেবের |* এই সময় 

তীদের শিক্ষক ডিরোজিও উপস্থিত হলেন ও সব কথা শুনে কৌতুকমিশ্রিত 
তিরস্কারের ভাষায় তাদের বললেন “তোমর] কি মানুষ না এই দেয়াল? 

নারীহতারপ এই ভীষণ প্রথা! দেশ থেকে উঠে গেল কোথায় তোমরা আনন্দ 

করবে না অভিননানপত্রের ইংরেজি কার লেখনীপ্রস্থত সেই বৃথা তর্কে তোমরা 
মত্বঃ রামমোহন ইংরেজিতে কিরূপ হৃপপ্ডিত তা জানলে তোমরা এ রচনা 

এডাম সাহেবের বলে কিছুতেই মনে করতেনা।,* কাহিনীর উৎস উক্ত 

ছাত্রগণের সতীর্ঘ স্বয়ং ডিরোজিও-শি্য পৃতচরিত্র রামতন্থু লাহিড়ী, সৃতরাং 
এর সতাতা৷ সন্দেহাতীত। এর মধ্যে ডিরোজিও ও তার শিশ্যদলের রামমোছনের 

প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে। 

ইয়ং বেঙ্গল' গোঠীর ধার। প্রতিনিধিস্থানীয় তারের কয়েকজনের বিভিন্ন 

সময়ের উক্তি ও জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে বামমোহনের 

প্রতি তাদের অরুত্রিম অন্ুরাগের অপেক্ষাকৃত গভীর ও বিস্তারিত পরিচয় সহজেই 

পাওয়া যায়। রশিকুষ্ণ মল্লিক এদের মধ্য সর্বাধিক প্রাজ্ঞ, স্থিতধী ও 

ও যুদ্তিনিষ্ঠ বলে বিবেচিত হতেন। বাক্কিগত জীবনে তিন ছিলেন 

রামমোহনের একাস্ত অন্থ্রাগী যাও রাঁমমোহনের সংম্পর্ণে আসবার সৌভাগা 
ভার হয়নি। রামমোহনের মৃতার পর ৫ এপ্রিল ১৮৩৪ কলিকাতা টাউন 

হলে যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে তিনি ছিলেন একমাত্র ভারতীয় বক্তা । 

রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই উপলক্ষে তিনি বলেন £ 
[715 116 স০ আ1]1 200 866 88109. 126 81056 20109 ৪1] 10010 

06 80096183007) 00 010018100 00086 10018 ৫5 680818 0£ 2000) 

৪৪৯ 



০৩০৮: 001068 0080 1018 ০0000510061) 00600861568 ৪6 00৫৮ 0006 

10088160..-11)6 06:0881 ০৫ 006 683 02060601719 1010 230 

10060 1170 00 61600 80081900010 8180 60 010 0 006 

10006 16861761800 2100 10001050061) 06 [18 ০001)5, 1006 

0018 1106 16 0100660601010061 270 01006 011 016 ৪০০০1 

01181160 1081)5 0 00036 011785 ড1)101) 1083 101806 1018 122026 

80 800008. 1০ 0099৮ 10086 0৫6 10 ০00101001) 801] 00)8০৮ 

60 11800100110) 8 01) 80000186 01 006 016-2100106100 0216 

16 6001 10 016 80011001 06 90066, 76 আ৪৪ 817005 810116 

17) 006 08156 04 1101081)1”| এরপর রসিকরুঞ্ক অগ্রমর হয়েছেন 

শিক্ষাবিদ্রূপে রামমোহনের মূল্যায়নে £ “4 0010 স110) [২900000110] 

2৪5 1180 08:000181]5 86 1681৮ ত83 006 ৫৫008001০0৫ 1015 

০০০10010910, [1 0015 10820061015 0010010113 আ০৪ 5৫ঘে ০0:90% 

810 10101016. 126 1081136811160. 86 1015 0৬1) 6য061886 ৪. 8০1)001 

8 10100) 171)000 73058 আ6:৪ 1৪0£)৮৮ | অতঃপর রমিককৃষ্ণ এই 

দুখে ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে এমন একজন মনস্বী শিক্ষারববিদ্কে রক্ষণণীল 
হিন্ুসমাজের চক্রান্ত হিন্দু কলেজের সংশ্রবে থাকতে দেয়নি--তিনি এই 
্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হতে পারত £ “০৮ ১৫:০৪ 
10610 11. 0080 1650606 10) 10101) 106 80010 1386 06618 10611 

05 0019 01£060 ০০0900106) 176 ৪৪ 01:6561060 1010 00106 

81] 006 89০00 17101) 106 ০0010 00361161385 0026, [ 811006 

€0 118 1006 06106 ৪1100 00 1017 711 105000001) 11) আ1101) 

06 10180010256 06612 016 006 £680530 56:5106 00 1018 ০0010৮5, 

[6006 280 066) 060010660) 1013 00176501606 00100 10186 13956 

80868060 10825 106880165 110) 10186 19856 ৫0706 801 

€6: 00756 00 0018 ০০৮10 | হিন্দু কলেজ-পরিচালক দমিতিতে 

রাময়োহনের প্রবেশ নিষিদ্ধ করবার এক স্থপরিকপ্পিত রক্ষণশীল চত্রাত্ত ষে 
ক্রিয়াশীল ছিল তার সমসাময়িক ' গ্রমাণ হিসাবে এই উক্ভি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 

জক্ষণীয় যে হিন্দু কলেজের অধাক্ষমভায় রামমোহনের অনুপস্থিতি এই 
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গ্রতিভাশালী ভিরোজিওশিষ্বের নিকট নিতাস্ত দুর্ভাগাজনক মনে হয়েছে। 

সর্বশেষে রসিকন্ক্চ বলছেন, ইন্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর নৃতন সনদ যদিও অনেক 
ছিক দিয়েই জঘন্থ,_ভারতবাসীর পক্ষে মঙ্গলজনক য! কিছু উৎকষ্ট শর্ত 
এতে মংযোজিত হয়েছে তা রামমোহনের একক ও অক্লান্ত গ্রচেষ্টার ফল 
(216 00 00 [00812870200 00 1018 £010£ 00616 আ€ ৪6 10 & 

€6৪ 05628016 10060060 601: 06 7068৮ 0180563 11) 006 106 

0108:06: 020 2100 1:80০1060 ৪3 01১6 00216] 15...006 চিজ 00৬1. 

31018 008 1 ০01081158 01: 006 £০০৫ 0 00 00017051061) ৩6 

0৬ €0 [8101901701) 1২05)18১ বামমোহনের স্বৃতিরক্ষার জন্ত এই সভা 

যে সমিতি গঠন করেন তার তিন জন ভারতীর সদস্যের অন্যতম ছিলেন 

রসিককৃষ্ণ ও অপর ছু'জন কম্তমজি কাওয়াসজি ও বিশ্বনাথ মতিলাল। কিন্ত 
কেবল বাক্যে নয়, আচরণে ও চিন্তাতেও যে রসিকু্চ রামমোহনকে অন্সরণ 

করতেন তারও পষ্ট নিদর্শন আছে। রসিককৃ্ণ' কর্মজীবনে যুক্তিবাদী ও. 

সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছিলেন যখন তিনি আদালতে জুবীর কর্তব্যপালন- 
কালে প্রকান্তঠে গঙ্গাজল স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এই 
উপলক্ষে তিনি আদালতে ঘোষণা করেন, “[ 00 7)06 66118৮6 11) 016 

99060708638 ০0 016 08)8৫5”1 এটি সম্ভবত ১৮৩৪ সালের ঘটনা । এর 

১৪১৫ বৎমর পূর্বে রামমোহন রায়ের জনৈক অহুবর্তা আদালতে সাক্ষ্যদানকালে 
অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন । জুলাই ১৮২৭ সংখ্যা “এপিয়াটিক 
জার্নাল" এই ঘটনার বর্ণনায় লিখেছেন £ 40010108 006 01650170 910008 ০: 

005 901016015 000:0 21786156 17) 61510% 25$1061)06 0) & ০286 

006:6-11) 06170106) 1600860 00 2106 00০ 0200 10. 006 0808] 

108171861) চ12 01 016 ড৪61 0৫ 016 (01988. 776 060181:60 1)100561£ 

00 0৩ 0706 0৫ 002 00110 0£ 138090001018 [২05, 8170 11) 00118” 

0061506 1506 ৪. 06116561107 006 110881060. 58170005 01 0196 0561 

৮০৬০ 9002082170 1015 58100016 22010080010) ৪5 08161 588 

0500560 1 20812120 ঢ5 006 9০0০18০ 0£ 0081:618” 18২ রূমিক- 

কও আদালতে এই 8100016 25110180010ই দিয়েছিলেন । সাময়িক কালের 

আলোঁড়নস্টিকারী এই পূর্বনষ্াস্ত যে তাঁর সংস্কারমুক্ত মনকে প্রভাবিত করেছিল' 
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উভয় ঘটনার পারম্পর্ধ ও সাদৃশ্ঠ বিচার করলে সে বিষয়ে বড় সন্দেহ থাকে না। 

রণিকরুষের চিত্তে রামমোহনের আদর্শ ম্পট্টতর রূপে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর 
ধর্মমতে। আদালতে প্রচলিত গ্রথায় শপথ গ্রহণে তিনি অন্বীকৃত হলে ২০ 

ডিসেম্বর ১৮৩৪ সংখা “ক্যালকাটা ক্যুরিয়র'-এ মন্তব্য করা হয়, গ্রচলিত শপথ 
গ্রহণে তার আপত্তির কারণ কোনও ধর্মেই তার আস্থা নেই। এর উত্তবে 
রদিকরুঞ্ণ বিবৃতি দেন, এক ঈশ্বরে তিনি গভীর বিশ্বাপী ও ঈশ্বরের নিকট 

তার পবিত্র দায়িত্ব আছে এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ মচেতন। নিষ্গ ধর্মমত কিছু 
বিস্তারিত ভাবে বাখ্যা করে তিমি একটি খসড়া রচনা] করেছিলেন। তার 

মৃত্যুর পর “হিন্দু পেট” পত্রিকার তিন সংখায় সেটি প্রকাশিত হয়।* এই 
নিবন্ধ প্রসঙ্গে উক্ত প্রতি সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য মুদ্রিত হয়েছে তা এই : 
“[006 1011051767008]) 00665 01) 16116100166 ৮5 01৪ 186 

880০0 [01351]. 701617108 1011101, 816 016 16501001119 81001010165 

৪170 16068000179 107 0085 56218, [0686 10080 00665 আ]1০1) 

16 180 100 1070600000৫ 00011501116 2: 1629% 10 006 0000 11 

আ1)101) 0067 816 016580060, ০16 100) ৪ 61166 15 1854 

৪90 1855 ৪1 ৪0108] 10006 006 810 01810 আ0118, [0 

1800 1)6 ৪3 0081] 18001817% 01 006 00011080008 0 (108010219 

0:০0 006 0115 0৫101800016 721061 আ])া) 006 106 006 

10361706065 2170 006 88170006100 68016556026 ৫170615 

019 ০%)”| ধারাবাহিক এই বচমাটি আগ্চোপান্ত পাঠ কবলে স্পষ্ট বোঝা 

যায় রসিকরুজ তার ধর্মাগ্ুশীলনে ও ধর্মবিশ্বাসে রামমোহনের দ্বারা বিশেষত 

রামমোহন রচিত তৃহ ফাং-উপ্-মৃওহাহিদিন*এর বাজবোর দ্বারা যথেষ্ট 

প্রভাবিত হয়েছিলেন। দেখা যায় তিনি রামযোহনের মতই উদার সার্বভৌম 
'একেশবরবাদে গভীর বিশ্বীমী | মানবমভাতার ইতিহাসে ধর্মবিশ্বীমের অভিবাক্তি 
সম্পর্কে তাঁর মিদ্ধান্তগুলি এইরূপ : (১) এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে গভীর বিশ্বীস 
মানুষের ধর্মজীবনের ভিত্তি মাহুষের এই বিশ্বাস জন্মগত ও হ্বাডাবিক এবং 

এই বিশ্বাসের ভূমিতে সব মানুষই সমান; (২) বিভিন্ন দেশে ও কালে 
বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ও ধর্মসন্্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাঁশধারা লমকালীন 

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভরগীল। পারিপার্থিকের 
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প্রভাবছেতু কালক্রমে নকল ধর্মেই বিশ্বজীনন আধ্যাত্মিক সত্যের অঙ্গে প্রচুর 
কুসংস্কার ও হাস্যকর অন্ধবিশ্বাসের খাদ মিশেছে। ধর্মের অন্তর্নিহিত মূল 
ষত্যই গ্রহণীয়,-আবর্জনার সামিল অন্ধ বিশ্বাম ও যুক্তিহীন আচার সর্বথা 

বর্জনীয় ; (৩) ধর্মকে বিশ্তদ্ধ ও কুসংস্কারমুক্ত করে অসাস্প্রদায়িক বিশ্বজনীন 
আধ্যাত্মিকতার গ্রতিঠা একমাত্র ব্যাপক লোকশিক্ষার মাধামেই সম্ভব। 
ধর্মসংস্কার বা £860:019002-এর এইটি একমাত্র পথ। যুগে যুগে বরধীয় 
লোকশিক্ষক ও ধর্মগ্ুরুরা ধর্মের এই বিশুদ্বীকরণ বা সংস্কারের কাজে 

আত্মনিয়োগ করেছেন; মানবজাতির এরাই শ্রেষ্ঠ হিতকারী ও পথপ্রদর্শক । 

এই প্রসঙ্গে দৃষাস্তস্বরূপ উল্লিখিত মহামানবগণের মধো আছেন, সোক্রাতেদ, 
জরথুষট, কনক্ুসিয়াস, বৃদ্ধ ব্যাস, জনক, যীন্ুবী্ট, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য ও 
রামমোহন বায়। রামমোহন সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে রসিকরুষ্ণের উক্তি £ “5 

00: ০তা। 025) 00০১ আ10) চ108৮ 06565601106 206165--178€ 

20656000010 010 ৪ 18000001900 205 189০0] 00 00910 080 1020 

16 01661060076 006 50156 02006171000 9001000195 2120 1)21605 

60 63010806 00010 0010 0006 £0355 00610111065 স10) চা101018 & 

৪616961817012106 01016901000 1780 62000006060 1৮. 1 এই নিবন্ধ 

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, লেখকের দৃষ্টিতে রামমোহন সোক্তাতেন বুদ্ধ-মীন্ু্রষ্ট 
জরৎুষ'মহম্ম পর্যায়েরই একজন লোকহিতৈষী ধর্মগুরু, অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌম 
আধ্যাত্মিতকতার গ্রবন্তা ও অনীম় শ্রদ্ধার পাত্র। রুদিককৃষ্ণের অধাত্মর্শনে 

বামমোহনের প্রেরণা! যে ক্রিয়াশীল “হিন্দু পেট্রিয়ট”-এ প্রকাশিত তার এই সথদীর্ঘ 

বিবৃতি পাঠ করলে সে বিষয়ে মংশয় থাকে ন]। 

তারাটাদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব সম্পর্কে বাগবাহুলা নিশ্রয়োজন। 
এরা হিন্দুকলেজের ছাত্র, “ইয়ং বেঙ্গল গোঠীভুক্ত, ডিরোজিও কর্তৃক অন্থগ্রাণিড 

ও তাঁর অন্তরঙ্গনণলীর অন্তর্গত। তাঁরাটাদ ছিলেন "ইয়ং বেঙ্গল' দলের 

নেতৃস্থানীয়। তাঁর নাম যুক্ত করে “ফ্রেগ্ড অব্ ইপ্ডিয়া” ঈষৎ বিদ্রপভরে এই নবা 

গোঠীর নাম দিয়েছিলেন "চক্রবর্তী ফ্যাকশন'। তারাাদের কর্মকাণ্ড বিবিধ ও 

বিচিত্র। তিনি ১৮৩৮ গ্রীষ্টাবে প্রতিষিত “সাধারণ জ্ঞানোপাঙ্িকা সত 
(১9০16 0: 075 40001510010) 01 06176181 77015086) সায়ী 

সভাপতি, “মেকানিক ইন্ট্রিটযুট'-এর কার্ধকরী সমিতির বিশিষ্ট সান, 
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“বেঙ্গল ব্রিটিশ ইত্যা৷ সোসাইটি'র অন্ততম সংগঠক, নব্যবঙ্গের মুখপত্র 87821 
9790960-4র প্রতিষ্ঠাতা ও অন্ততম পরিচালক-0911 পত্রিকার 

গ্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, বাংলা মংঘ্বৃত, ইংরেজি, হিন্্স্থানী ও ফাঁসণ ভাষায় 

নুপত্ডিত, 'মন্থুসংহিতা'র সম্পাদক এবং এদেশে প্রগতিশীল বাজনীতিচর্চার 
অগ্ঠতম পথপ্রদর্শক | অপরদিকে তারাাদ ছিলেন রামমোহনের পরমনেহভাজন 

শিশ্ত। ব্রাহ্মদমাজ স্বাপনে ইনি ও চন্ত্রশেখর দেব রামমোহনের ছুই হম্তব্বর়প 
গণা হতে পারেন। এদেরই পরামর্শক্রমে আ্যাভামের ইউনিটারিয়ান 
উপাসনাগৃছে নিয়মিত যাওয়ার পরিবর্তে ধামমোহন সাণ্তাছিক ব্রদ্মোপালনার 

নির্বাহহেতু এক নিজন্ব গৃহের ব্যবস্থা করেন ও ব্রাঙ্মদমাজ ম্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের 

রূপ পায়।&॥ রামমোহন কর্তৃক ১২৩৫ বঙ্গাঝে (১৮২৮ খরীষ্টাবে) প্রতিতিত 
্রা্মমমাজের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন তারাষটাদ চক্রবর্তী। ৬ ভাত্র 

১২৩৫ বঙ্গাৰে (২৩ আগষ্ট ১৮২৮ ) অস্থুচিত ত্রাহ্মমমাজের প্রথম অধিবেশনে 

আঁচার্যরূপে রামচন্দ্র বিগ্াবাগীশ' যে উপদেশ দিয়েছিলেন তারাঠাদই তা 

ইংরেজিতে অন্ধবাদ করেন। তাঁর অনুবাদ মুদ্রিত করে রামমোহন 

ইউরোপীয় বন্ধুবর্গের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন ।॥ এই সকল ঘটন! রামমোহন 
ও ব্রাক্মমমাজ সম্পর্কে তারাটাদের গতীর আস্থা ও শ্রদ্ধা শুচিত করে। 

চক্জশেখর দেবের সঙ্গেও রামমোহনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। তিনিও প্রথম 
যুগে ত্রাহ্মদমাজে প্রদত্ত কিছু উপদেশারির ইংরেজি অনুবাদ করেন। শেষ 

জীবনে তিত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত ৭[001791960610065 ০৫ 

[81000001)07) [২০ শীর্ষক ইংরেজি প্রবন্ধে তিনি তার গুরু বামমোহনের 

প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ।$* 

রু্মোহন বন্দোপাধায় গ্রষ্টধ্ম অবলম্বন করেছিলেন। মস্তবত সেই 
কারণে রামমোহনের প্রতি তার মনোভাব আলাদা! করে বিশ্লেষণ করবার 

প্রয়োজন কোনও আধুনিক গবেষক অনুভব করেন নি। এটা ধরে নেওয়াই 
স্বাভাবিক যে নিষ্ঠাবান গ্রীষ্টানের পক্ষে রামমোহনের মত প্রচলিত শ্রীইধর্ম- 

সমালোচকের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি পোষণ করা সত্ভব নয়। 

কিন্তু আগ্চোপান্ত আলোচনা করলে যে চিত্র উদ্ঘাটিত হয় তা এই ধারণার 

সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রীষ্টধর্মীবল্ধী হিমাবে রামমোহনের সঙ্কে কৃষমোহনের 
স্পষ্ট মতপার্কা ছিল। তা কোথাও তিনি গোপন করেন নি। রামমোহন 
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যে তাঁর পাঙিত্য, মনীষা! ও দৃরদৃ্টি সত্বেও হিব্ুধর্ম ত্যাগ করেন নি, হিন্ুধর্মকে 
সংস্কারযোগ্য মনে করেছেন, বেদাস্তকে জীবনদর্শনকূপে গ্রহণ করেছেন ও 

প্রচলিত খ্ীটধর্ম ও স্রীষ্টীয় মিশনারীগণের কার্যাবলীর মমালোচন! করেছেন--তা৷ 

রষ্মোহনকে গীড়া দিত। শ্বসম্পাদিত [77816 পত্রিকায় এ জন্য তিনি 

ঘামমোহনকে সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। তীর মতে হিন্দুধর্ম এতই 

জঘন্য যে রামমোহনের মত প্রতিভাশালী বাক্তির পক্ষেও একে যুক্তিসঙ্নত 
প্রতিপন্ন করা অসম্ভব (60: 168115 5001) 15 006 51586 01 [21150001900 

0৪৫1৮ ৪8 10000831016 6৬60 10: 50 08160166081) 17301510021 

10 80166 0£ 811 1018 ৫20108, 60 0850 8 561] 06180000818 012 16 )) 

হিন্দুধর্মের কোনও সংস্কার সম্ভব নয়) দেশের ও জাতির মঙ্গলের জন্ত চাই 

হিন্ুধ্মরপ বৃক্ষটির সমূল উৎপা্টন ( 9181010197)--1085 006106606৮6 

6৪1160 2 ০0:06 066 01815065010 0065 001086০0606 ০001100**- 

16 2 061300) 18165 10 185620 006 0০0: 11115003 196 12009 

[2 006 ৪236 2 006 1006 01 0018 066. 1016 16 6৪৪০ £0০৫ 

2010 08006 96 8:0806 )। &* রামমোহন এবং তার অছ্বতিদের 

মধ্যে কৃধমোহন নিজগুরু ডিরোজিওর মতই তফাৎ করেছেন এবং শেযোক্রদের 

তাদের স্ববিরোধী আচরণের জন্ত যথেষ্ট ভত্পসনাও করেছেন। বাইবেলের 

শিক্ষা ও হিনুশান্ত্রের উপদেশকে একই ভূমিতে স্থাপন করবার জন্য তিনি 
রামমোহনকে ক্ষমা করেন নি।৪৮ কিন্তু এসব কিছু আশ্চর্য নয়, একজন 

বধর্মনিষ্ঠ খ্রীষ্টানের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্ত এরই পাশাপাশি লক্ষ্য করতে 

হবে, প্রথম থেকেই তিনি স্বয়ং দু ও ছ্বিধাহীন ভাবে রামমোহনের প্রতি তার 

শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ করে গিয়েছেন । প্রিতি কাউনসিল রক্ষণশীল হিন্দু 

নেতৃবৃন্দের সতীদাহ-উচ্ছো-আইন বিরোধী আবেদন অগ্রাহ করলে এই 

উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করে ১* নভেম্বর ১৮৩২ কর্পিকাতার জোড়ার্সাকোস্থ 

্রাহ্মদয়াজভবনে ভারতীয় ও ইউরোপীয় নাগনিকবৃন্দের এক দভার আয়োজন 

কর হয়। সভায় মতীদাহ-বিরোধী সংগ্রামের সেনাপতি রামমোহনকে 

সতীদাহ-উচ্ছেদের উদ্দেশ্টে কৃত তীর অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্ত বিশেষ ভাবে 

ধন্যবাদ জাপন করে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল । প্রস্তাব উত্থাপন করেন 

চন্ শেখ দেব ও এর সমর্থনে দীর্ঘ ভাষণ দেন শ্বামলাল ঠাকুর ও কষ্যোহন 
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বন্দো।পাধ্যায়। 'সংবাদ-কৌমৃদী'তে প্রকাশিত এই সভার যেবিবরণ ২৪ 
নভেম্বর ১৮৩২ সংখ্যা ইংরেজি-নংস্করণ 'সমাচার-দর্প৭'-এ উদ্ধৃত হয়েছে তাতে 
প্রকাশ £ 88100 (015815018 9610871106৮ 0061 00060 0080 ৪৪ 

0706 1815 1180 06$0660 00001) 18000 60 1013 10266 0021018 

ড6:৫ 11161155006 10 10100, 0106 00000] ৪5 360019060 0৩ 

88000 91758100181 17017816001 8100 2£:660 00 05 811 100 £:6৪: 

98019180000, 9166)00 10131)009 1101091 88020156 50015 ৪ 

8680 167800 ০0. 0015 09010, 800. 86805 80121860 00 01৪ 

2881008 61506850018 01 006 [২818 100 076 20011401) ০0৫ 06 

€$11 10:800063 2190 005$6001$ 0 006 ০001)05.719 দেখা যাচ্ছে 

রামমোহনের জীবদ্বশাতেই তিনি তাঁর সতীদাহবিরোধী সংগ্রামের জন্ত 

কলিকাতায় প্রকাশ্য জনসভায় অভিনন্দিত হয়েছিলেন এবং এই অভিনন্দন 
প্রদানের ব্যাপারে অগ্রণীদের মধো অন্যতম ছুই ডিরোঁজিওশিত্য চন্দ্রশেখর 
দেব ও কঞম়োহন বন্দ্যোপাধ্যায় । এই শ্রদ্ধা কৃ্মোহন আজীবন পোষণ 

করে গিয়েছেন। 'কাযালকাট1 রিভিউ' পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডে (১৮৪৫) 

কফমোহন [0106 0181510018 5086650৫006 [100 711150+ শীর্ষক 

এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই রচনার অন্তভূ্ত তার রামমোহনের সম্রন্ধ 

মূল্যায়ন আজ পর্যস্ত জিজ্ঞাস্থ পাঠকবর্গের দৃষ্টি যথেষ্ট পরিমাণ আকধণ করে নি। 

কৃষ্ধমোহন নিষ্ঠাবান খ্ীষ্ীয় ধর্মযাজক, ব্রাঙ্মদমাজ বা ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে 
তার সংশ্রব ছিল না, স্ুম্পষ্ট মতপার্থক্য ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে তার 
নিম়োদ্বৃত উক্তি বিশেষ ব্যঞ্জনাপূর্ণ £ 4006 08016 0 18191১ [20000010011 

[05 ০8181700 06 01010101 00 25 1) [01006 0: 4১812, 

চ200৭6৫ স্10) ৪ %1£001 06 0010)0 200 2০067238 ০1 

17061160608 800৬6 1015 8£9) (015 630৪0101281 10215000886 

80081) 00 16010) 006 1910) 2100. 206 013101 ০0£ 015 

00013017061) 05 012 11000000008 06 £01006815 10688 ৪৫ 

008001008 8130 036. 20810518007 200 ০0200081000) 0 2611810)03 

0:৪০) 10৫ 0] 17 006. 01891 0191600 ০: 967891, 0৫৫ 

2180, 17) 1016180 01 18 1015 0:6060683015 ০0৫10 1946 
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1 ৫৪৪0:90%901”8* হুষ্পষ্ট ধর্মীয় মতপার্থকা সত্বেও রামমোহন তরুণ 

কষ্মোহনের চিত্তকে কি পরিমাণ আলোড়িত করেছিলেন--এই বিবৃতিতে তা 
প্রকাশিত। সম্ভবত রামমোহনের মগ্ডলীভূক্ত মমসাময়িকগণের মধোও বেশী 
লোক তার সম্পর্কে এমন অকুঞঠ ও উচ্ছৃসিত প্রশস্তিবাঁক্য উচ্চারণ করেন নি। 

মহৃত্বভাব, বিন্ী, মিষ্প্রকৃতি অথচ দৃঢচররির শিবচন্ত্র দেব ভিরোজিওর 

অতি প্রিয় এবং লভবত সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্র ছিলেন, এবং 'নীতির 
উৎপততি' মীর্ষক তাঁর রচিত ইংরেজি প্রবন্ধের জন্য ভিরোজিও তাকে ্য়ং 

বিশেষ পুরস্কার দিয়েছিলেন (১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮২৯)।৭১ ছাত্রাবস্থা 
থেকেই রামমোহনের সঙ্গে তীর যোগাযোগ । তীর সংক্ষিত ইংরেজি আত্ম" 
জীবনীভে তিনি লিখেছেন, “৬/10670, ] আ৪5 80305117815 006 4) 

01888 06 006 18661717003 0011686 0006: 006 0008 ০: 

20, 00020, 16118100$ 01801581018 ভা65 ০801160 00106. 

1018 80180060000 10 ৪00 ০00৮ 0 006 ০011666, 036 16501 

06 আ1)10চ, ৪৪ 0386 য় 18100 1) 006 00026118107 আ৫৪ 

8০16 800 1 0608106 ৪. 66116617076 300, 0: 10 0006 

স্ম0:08 & 19618% 1৫২ মনের এই অবস্থায় ১৮২৮ থেকে ১৮৩৭ প্রী্টাবের 

মধ্যে তিনি কলিকাতায় রামমোহন প্রতি্িত ব্রার্ষসমাঁজের অধিবেশনে নিয়মিত 
উপস্থিত থাকতেন, এবং উত্তরকালে (১৮৫৯) বিধিপূর্বক ব্রাঙ্ঈদমাজে 
যোগদান করেন। তীয় দীর্ঘ জীবনে তিরনি তরাহদ-আন্দোলনের সবক পর্যের 
সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্্রনাথ নিয়ন্ত্রিত আগ ত্রা্ 
সমাজেব তিনি লতা ছিলেন; পরে যখন কেশবচন্তের নেতৃত্বে ভীধতব্যায 



ব্রান্মপমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, (১৮৬৬) শিবচন্ত্র বিবেকের অনুপ্রেরণায় কেশবের 

অন্থগামী হন; শেষপর্যন্ত তাঁকে দেখা যায় কেশবচন্্রের বিকদ্ধে তরুণ 
প্রগতিশীল ব্রান্ধগণের বিদ্রোহের নায়করপে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের (প্রতিষ্ঠিত 

১৮৭৮) তিনি অন্যতম স্থাপয়িতা, প্রথম সম্পাদক ও উত্তরকালীন মভাপতি। 

রামমোহন-প্রতি্িত ব্রাক্ষমমাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা ন্মরণে 
রেখেই শ্রীমতী লোফিঘ্না ডবসন কলেট তীর ইংরেজি রামমোহন-জীবনী 

গ্রণয়নকালে এই আদি-পর্বের তথা সংগ্রহ করবার জন্য তার সঙ্গে পত্রবিনিময় 
করেছিলেন। এ বিষয়ে ১৮৮৩ শ্রীষ্টাকের ৩১ জানুয়ারী ও ১০ এপ্রিল 

শ্রমতী কলেটকে লিখিত ছৃ'খামি পত্রে তিনি রামমোহনকা লীন ত্রান্ষদমাজের 
অধিবেশন সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন।** কর্মস্থল 
মেদিনীপুর ও জন্মস্থান কোর্গরেও তিনি ব্রাঞ্গনমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। 

ডিরোজিওর শিক্ষা! তাঁর চিত্তকে উদ করেছিল, দেখা যায় উত্তরকালে 
রামমোহনের জীবনদর্শনে সেই মুক্ত চিত্র আশ্রয় পেয়েছে। 

ডিরেছিও-মগ্ুগীর অন্যতম উজ্জল জোতিকক পারীটাদ মিত্র (বাঙলা 
সাহিত্যের ইতিহাসে টেকঠাদ ঠাকুররূপে পরিচিত ) গুরুর শিক্ষায় ও সাহচর্ধে 

উদ্দ্ধ ও অগ্প্রাণিত হওয়া লত্বেও কখনও ধর্মবিশ্বাস হারান নি। তবে গুরু- 

প্রসাদ সর্বদা স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভরশীল হুবার যে শিক্ষা তিনি লাভ 
করেছিলেন--তার ফলে উত্তরকালে তার জীবনার্শনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
লক্ষ্য কর] যায়। প্রথম জীবনে প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতিমাপূজা ও লৌকিক 
'আচারে তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু কালক্রমে তিনি প্রতিমাপুজ! ত্যাগ করে 
ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন। এ বিষয়ে স্বরচিত 00 036 ৪০01: [69 [৪006 

800 10856190200 (১৮৮১) গ্রন্থের ভূমিকায় তার নিল্নাক্ষ্য এই : 

“[ ড8$ 00:78 1 1814 2150 ৪৪ 00080 00 88 ৪13 10018001, [ 

865661620 205 6৫308000) ৪0 006 121000 0011686, 1 02006 172 

€5000800 আ00 2 000002: 0 50176900181 0018008 আা100 আ1)00 

880 06010901081 01500881009 00 1716:201058108, (0801085, 

2০011008200 0006: 800)2008, 25 168:6 00 9006188190 03০৫ 

800 0008 61051067906 দা98 68006570000 005 1680506 06 810381 

00005 0 015086 8016065 800 10061500185. 05087 8889058) 

৪৫১ 



8৪ আতা] 2৪ 40৪ 08 00 98081076800 3618811) 9:0৫0060 

£ 1$51006 60100510001 0080 03616 08006 01006 00৫ 04 161816 

06:660001, ] 0608106 ৪. 006180 0: & 9:81)078” 1* তার ঘনিষ্ঠ 

বন্ধু ও বৈবাহিক শিবচন্্র দেবের মত ছাত্রাবস্থায় রামমোহনের সঙ্গে তার 
যোগাযোগ হয়েছিল কি ন] তা! জানবার উপায় নেই। কিন্তু উক্ত ভূমিকায় ষে 
£18. 0213 108 9817910716 210 72178911-র প্রসঙ্গ আছে তার এক 

উল্লেখযোগ্য অংশ যে রামমোহন রায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সম্পার্দিত ও 

অনৃদ্দিত শান্গ্রস্থ ও ব্যাখ্যানাদি এর পরোক্ষ প্রমাণ প্যারীটাদের “যৎকিঞ্চি 
(১৮৬৫), “অভেদী' (১৮৭১), আধ্যাত্মিক (১৮৮৭) প্রভৃতি গ্রন্থগুলির 

পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। 'যৎকিঞ্চিৎ'-এর প্রথম অধ্যায় আরভ হয়েছে রামমোহন 
রচিত সুপরিচিত ব্রদ্ষঘংগীতের প্রথম ছুই পঙ.ক্ির উদ্ধৃতি দিয়ে : 

| 'ভাব সেই একে , 
জলে স্থলে শৃন্যে যে সমান ভাবে থাকে ।'« 

উ্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোভাগে স্থান পেয়েছে দেবেন্নাথ ঠাকুর বুচিভ 
সংস্কৃত ব্রন্ষসংগীতের গ্রথম পঙক্তি 'পরিপূর্ণমানদম্' |» ষ্ঠ অধ্যায়ে বৃহদারণ্যক 
উপনিষদের একটি বচন ( 8. ৩, ৩২) উদ্ধার করে তার যে বঙ্গান্তবাদ যোজন 

করা হয়েছে তা দেবেন্্রনাথ ঠাকুর নংকলিত '্রা্ধর্ম, গ্রন্থ থেকে নেওয়া )*" 
এবং তার কিছু পরে উদ্ধত কেনোপনিষদের (১, ৪) বচনটির ক্ষেত্রেও 
তাই।*” 'যংকিঞ্চিত গ্রন্থের উপসংহারে পাারীচাদ ব্রাঙ্গধর্ম সম্পর্কে তার ধারণ! 
এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন: “এই ধর্ম বিশ্বব্যাপক--ম্বাভাবিক,--শ্রেণীবন্ধ 

হইতে পারে না। যদি কোন কাঁরণবশাৎ ইহা শ্রেণীবদ্ধ হয় তবে পরে স্বীয় 
দ্বভাবজন্য এশ্বরিক ভাব ধারণাপূর্বক শ্রেদীনাশক ও সর্ধবাপক অবশ্ঠই হইবে। 
দিবাকর পর্বতের পার্থ উদদিত হইলে সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না কিন্তু পরে কে 
না দেখিতে পায়? আত্মার প্রকৃত ভাবেতেই এই ধর্মের প্রকাশ--ইহার গতি 
অক্রত অথচ নিশ্চয়। প্রন্করডেদী বারির গ্ভায় ইহার কার্য-_-আপনার আনৃকৃল্য 
আপনিই করে ও যেধর্ম ধিনিই অবলখন কক্চুন তাহ! নীপ্ধ হউক ব! বিলে 

হউক, ইহকালে বাঁপরকালে হউক ইহার সোপান অবশ্তই হইবে। এ ধর 
সমূত্বরপ--অন্য অন্ত তিন ভিন নদনদী স্বয়প ঘত ধর্ম আছে তাহা কাবেছে 
এই ধর্মেতে বিলীন ছইবে। এই ধর্মই নিত্যধর্ম--এইই মভাধর্ম--এইই 

$৫২ 



বরাহ্মধর্ম।** এই প্রসঙ্গে প্যারীচাদের 'গীতা্কুর' (১৮৬১ ) শীর্ষক ব্রদ্ধংগীত 

পুস্তকখানিও বিবেচা। এটি প্রতিপদে রামমোহনের 'বর্ধ সংগীত' (১৮২৮)-কে 

স্মরণ করিয়ে দেয়। ধর্মবিশ্বাসে ব্রাহ্ম হলেও ব্রাহ্মদমাজের অভ্যন্তরীণ মতসংঘর্ষে 
প্যারীাদ কোনও তৃমিকা গ্রহণ করেন নি। তীর রচনাবলী ম্পষ্ট সাক্ষ্য 
দবেয়_আত্মাতে পরমাত্মার পূর্ণ উপলন্ধিকেই 'তিনি সর্বদা, আধ্যাত্মিক জীবনের 
চরমোৎকর্ষ জান করেছেন। পরিণত বয়ে পরলোকচর্চা, ধিয়সফি, যোগসাঁধন 

প্রভৃতি বৃহম্তময় আধ্যাত্মিক মার্গের প্রতি তার আকর্ষণ দেখ! গেলেও তিনি 

কখনও একেশখবরবাদ ও ত্রদ্ধবাদে বিশ্বাম হারান নি_ যেমন পরিণত বয়সে 

'ষথেষ্ট পরলোকচর্চা করেও শিশিরকুমার ঘোষ বৈষ্ণবধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিষ্ট 
অটুট রেখেছিলেন। বস্তুত ভিরোঁজিওর অন্নপ্রেরণার পরিপুরকরূপে 

রামমোহনের ভাবধারাঁয় উত্তরণের আর এক উজ্জ দৃষ্টান্ত প্যারীটাদ মিন্র। 
শান্ত, সাত্বিকতার প্রতিযৃত্তি, বামতন্ন লাহিড়ী সম্পর্কে অধিক কিছু 

বল! বানুল্য। ইনি মনীষায় তার সমকালীন স্থহবর্গ ডিরোজিওর অন্যান্ত 

নেতৃস্থানীয় শিষ্দের সমকক্ষ না হলেও চরিত্রবলে, সত্যনিষ্ঠায় ও আধ্যাত্মিক 

বাকুলতায় “ইয়ং বেঙ্গল, গোঠীর মধো সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অর্থহীন আচারের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহে, ত্বভাবের মৃছূতা সত্বেও ইনি অগ্রণী। ব্রাঙ্গণসন্তান হয়েও 

ইনি ্ রান্ষধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ব্রাঙ্মদের মধ্যে সর্বপ্রথম ( ১৮৫১ গ্রষ্টাবে ) 

উপবীত ত্যাগ করেছিলেন।৬ তাঁর সমকালীন ব্রাঙ্ষসমাজে তখনও উপবীত 
বর্জনের পক্ষে ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে গ্রকাশ্ত আন্দোলন আরম হয় নি। 

রামতন্থ এবিষয়ে পথপ্রদর্শন করবার পরে ১৮৫৪ ্রীষ্টাবের ১ জানুয়ারী 
দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের উদ্ভোগে গোরিটি(পলতাটর উদ্ানে অনুিত ব্রাঙ্গ-স্মিলনে 

্রা্ষগণের উপবীত ত্যাগের প্রস্তাব আলোচিত ও সমর্ধিত হয় এবং 
তৎকালীন ত্রাহ্ষদমাজের অতাগ্রসরদলতুক্ত বাখালদীম হালদার উপবীত ত্যাগ 

করেও পিতার তৃপ্তির জন্ত তা৷ পুনরায় গ্রহণ করেন।*১ উপবীত বর্জনের 
আন্দোলন ব্রাহ্মদমাঁজে প্রবল হয়ে ওঠে উনবিংশ শতকের যাঠের দশক থেকে 

কেশবচন্ত্রে নেতৃত্বে। কিন্ত ব্রান্ষসমাজে এব্যাপারে রামতন্থ লাছিড়ীই 

পথপ্রদর্শক | যতদূর জান] যায় ব্রাহ্মদমাজে প্রথম যুগে প্রচলিত আগ্তশান্তে 
বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও প্রথম প্রতিবাদ করেন রামতন্থ। সে প্রনঙ্গ হধাস্থানে 
'আলোচ্য। ব্রাঙ্মধর্ম অবলম্বন করলেও তিনি ব্রাহ্মদমাজের অভান্তরীণ কলহ- 
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বিবাদ থেকে সর্বদা দুরে থেকেছেন। ডিরোজিও ও রামমোহনের মধো এই 
অতি আকর্ষণীয় ব্কতিতটি স্থনিশ্চিত রূপেই আর এক যোগমুত্র। 

দক্ষিণারঞচন (বা দক্ষিণানন্দ ) মুখোপাধায়ি ছিলেন ডিরোজিও-শি্গণের 
মধ্য সম্ভবত সর্বাধিক দুঃসাহসী ও রোম্যাটিক প্রক্কতির মানুষ । ডিরোজিওর 

প্রিয় শিষ্য ও পারিবারিক মিব্র এবং ডেভিড হেয়ারের প্রীতি ও আস্থাভাজন 

এই যুবক তরুণ বয়সে কেবলমাত্র সমাজব্যবস্থায় বিকদ্ধে বিদ্বোহ করেই ক্ষান্ত 
থাকেন নি; বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্রের বিধবা রাণী বসম্তকুমারীর সঙ্গে তার 

রোমান্স-এর পরিণতিস্বরূপ উভয়ের সিভিল বিবাহ সে-যুগের স্বপ্রসিদ্ধ জন- 

চিত্-আলোড়নকারী ঘটনা । এই বিবাহ একাধারে বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ 

বিবাহ ও মিভিল বিবাহ । তরুণ বয় থেকেই তিনি রামমোহনের প্রতি 
শ্রদ্ধাল ছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর তার শ্বৃতিরক্ষার্থ যে চা 

সংগ্রহের বাবস্থা হয় সে-সংক্রাস্ত সমসাময়িক বিবরণে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণারঞন 

পঞ্চাশ টাক! চাঁদা দিয়েছেন।*১ক উত্তর জীবনে দক্ষিণারঞ্জন লঙক্োপ্রবাসী 
হয়েছিলেন । তার ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসের এক বিবরণ রেখে গিয়েছেন তাঁর 
সহদ রাজনারায়ণ বন্ধ তাঁর 'আত্মচরিত-এ| বাজনারায়ণের সাক্ষ্য এই £ 

“দক্ষিণাবাবু ব্রাঙ্ম ছিলেন, কিন্তু রামমোহন রায়ের সময়ে ত্রাঙ্ষসমাজে যেমন 

কেবল উপনিষদ্ পাঠ ও নঙ্গীত হইত কেবল তাহাই হওয়া কর্তব্য মনে 
করিতেন। আমাদের ব্রাঙ্ষমমাজকে অহিন্দু জ্ঞান করিতেন .. দক্ষিণারঞ্কন 

উপনিষদূকে এত মান্ত করিতেন কিন্তু আমাদিগের ন্যায় বেদের গ্রত্যাদেশে 

বিশ্বাস করিতেন ন11"".কিস্তু উপনিষদের প্রতি তাহার বিশেষ ভক্তি ছিল এবং 

উপনিষাই ব্রাহ্ষস্মাজের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হওয়া উচিত এমন মনে করিতেন। 

তাহাকে ওুপনিষদিক ব্রান্ধ বলিলে হয়। প্রণবের প্রতি আমাদের যেরূপ 

শ্রদ্ধা দক্ষিণাবাবুর সেইরপ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন সর দেওয়ানী আদালতে 
ওকালতী করিতেন, তখন তীহার চাপরাপীদিগকে "৭ অংকিত তকমা 
পরাইতেন। নিপাহী-বিদ্রোছের পর যখন মহাঁরাদী ভিক্টোরিয়া ভারতরাজোর 

ভার...নিজহত্তে গ্রহণ করিলেন, তখন সেই উপলক্ষে এক ঘোষণাপত্র বাহির 

করেন। যেদিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগর ও উপনগরে এ ঘোষণাপত্র 

উদ্ঘোষিত হয়, সেইদিন মহোৎসব হইয়াছিল। সেই উৎমবের দিনে 
দক্ষিণারনবাবু ্া্মমমাজ করিয়া মহারাদীর প্রতি ঈশ্বরের শুভাগর্বা। প্রান! 



করেন। উক্ত ত্রাঙ্মমমাজের -কার্যবত্বান্ত ও উপাঁমনা যে পুস্তকে ছাপা 
হইয়াছিল, সেই পুস্তকের. একখণ্ড লক্ষৌয়ে অবস্থিতিকাঁলে আমাকে প্রদান 
করিয়াছিলেন ।”** শেষোক্ত সংবাদটিতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেন না 

সিপাহীবিজোহেকগ্রতি ইংবেজি শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ব সমাজের মনোভাব 
অনুকূল ছিল না] এবং ইংরেজশাদনকে এর! দেশের পক্ষে হিতকারী মনে 

করতেন.। দক্ষিণারঞ্জন এ-বিযয়ে ব্যতিক্রম নন। কিন্তু রামমোহনের ভাবধার! 
তার চিত্তরে 'কি - পরিমাণ অধিকার করেছিল, রাঁজনারায়ণের সাক্ষ্য সে- 

সম্পর্কে এক মুলাবান দলিল। এর থেকে সম্ভবত এমন ইঙ্গিত পাওয়! যায় 

যে ১৮২৮-৩* এর মধ্যে ছাত্রাবস্থায় রামমোহন স্থাপিত ব্রার্মঘমমাজের সঙ্গে 

দক্ষিণারঞ্জনের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল । 

তৎকালীন 'ইয়ং বেঙ্গল গোষীর নেতৃস্থানীর ডিরোজিওশিত্ত রামগোপাল 
ঘোষের সঙ্গে রামমোহনের প্রত্যক্ষ সংশ্রব ছিল কি না জানা যায় না) তবে 
একথ! উল্লেখ্য, ১৮৩৪ থ্রীটাৰে গ্রতিষ্ঠিত রামমোহন-স্মৃতিরক্ষ1 সমিতির পক্ষ থেকে 

যে চাদ সংগৃহীত হয়েছিল তার দাতৃগণের তালিকায় রামগোপালের নাম আছে, 
টাদার পরিমাণ যোল টার1।** তরুণ বয়ন থেকে তিনি যে রামমোহনের 
প্রতি শ্রন্ধ, পোষণ. করতেন এর দ্বারা তা সচিত হচ্ছে। উত্তরকালে দেখতে 
পাওয়া যায় রামমোহনের শ্থৃতি যাতে উপযুক্ত ভাবে রক্ষিত হয় তার জন্য 

আন্দোলন উপস্থিত করেছে রাঁমগোপাল ঘোষ ও প্যারীটাদ মিঅ সম্পাদিত 
“ইয়ং বেঙ্গল' গোঠীর যুখগর্র 90821 998০00071৯১ এই পত্রিকার *৬ 

জুলাই. ১৮৪৩ সংখ্যায়, প্রসঙ্গত রামমোহন সম্পর্কে যে প্রশস্তিবাকা উচ্চারিত, 
হয়েছে তার মধ্যে অগ্পাতম ষম্পাদক রামগোঁপালের মতামত অবশ্নই গ্রতিফলিত £ 
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206 588 10016 02০02 ছা12 8৫83108 16595062170 5676:2002 

115 ঢ761200, 800 15 ৪001 16056009500 ৪5 02616100560 ০ 005 
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2010 16615 06001)810-- 1” বামমোহন সম্পর্কে এই আগ্রহ ও শ্রদ্ধা 

রামগোপাল আজীবন পোষণ করেছিলেন। রাঁমমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বেভাঃ 
উইলিয়ম এযাভামের লন্কে ঠাঁর অস্তরঙ্গ পরিচয় ছিল এবং উভয়ের মধো 
রামমোহন সম্পর্কে আলোচনা হত। তার বন্ধু চট্টগ্রামের ডেপুটি কালেক্টর 

গোঁবিন্দচন্ত্র বসাঁককে ২৪ নভেম্বর ১৮৩৯ তারিখে এক পত্ধে রাগে পাল 
লিখছেন £ “[ 08956120619 1606150 ৪ 01150 1606 001) ভি. 21870 

ভা)0 18107 11511)6 21 03090017 আ10) 1015 1810117. 26820 20৫ 
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11, 7091001751৯ এ ব্যাপারে বামগোঁপাল সমমমী না হলে এযাভাম 

ডাকে উক্ত বিবরণ পাঠাতেন না। রামমোহনের জীবনঘর্শন যে রামগোঁপালের 

চিত্তকে কতদুর অনুপ্রাণিত করেছিল তার কিছু পরোক্ষ সাক্ষা আছে রাজনারায়ণ 
বন্র রচনায়। রামগোঁপালের অন্যতম চবিজ্রবৈশিষ্টা অকুভোভয়তা ও সর্ববিধ 
প্রচলিত-সংস্কারবিমুখতা। রাজনারায়ণ একবার দুর্গাপূজার সময় রামগোপালের 
গ্রাম বাঘাটিতে তার অতিথি হয়েছিলেন । তিনি লক্ষ্য করেছেন বাড়ীর পূজার 
কোনও অনুষ্ঠানে রামগোপাল যোগ দিল্লেন না! একমাত্র সর্বশেষে শান্তিজল গ্রহণ 
করা! ছাড়া। তার পরই তাঁরা রামগোপালের নিজস্ব সীমার “লোটাস'-এ 
আরোহণ করে জলপথে বঙ্গভ্রমণে বহিগতি হন। মহানন্দা ন্ীতে একস্থানে তারা 
অত্যন্ত খরশ্রোতের মধ্যে পড়েন যা ঠেলে স্্মারের অগ্রনর হওয়া প্রায় অসভভব 

হল। 'নবাই রামগোপীলকে ফিরে যাবার পরামর্শ দিলেন। উত্তরে বামগোপাল 

বলেন : “ফিরিয়া! যাওয়া! আমানের অভিধানে লেখেনা, খ্ীমারের কলে সম্পূর্ণ 
জোর দিয়! অগ্রসর হইতে হইবে । তাহাতে বইল (১০1) ফাটিয়া আমরা 
যদি আকাশে উড়িয়া যাই তাহাতে ক্ষতি কি'? অতঃপর বাজনারাক্সণের 
ভাষায়, “.. মার হ্বকীয় কলে মন্পূর্ণ দোষ পাইয়া"..ঈশ্বরেচ্ছায়.কোন গ্রকায়ে 
পার হইল।".'যেমন পার ছল অঙ্গমি রামগোৌপাল বাবু রামমোহন 'রায়ের 
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গান ধরিলেন “ভয় করিলে ধারে না থাকে অন্যের ভয়, কেবল 'অগ্চের' শব 
পরিবর্তন করিয়া গান গাইতে লাগিলেন “ভয় করিলে ধারে না থাকে জলের 
ভক্প'।৬ দেখা যাচ্ছে পরম সংকটমুহূর্তে রামগোপালের চিত্তের ভয়শূন্ততার 
প্রেরণা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মলংগীত। 

ডিরোজিওর শিক্ষার সঙ্গে সংঙ্গিষ্ট না হয়েও বা তার সংস্পর্শে না এলেও 

সশ্রসারিত অর্থে হিন্দু কলেজের পরবততাঁ ছাত্রদের মধো ধাদের “ইয়ং বেক” 

গোষঠীভুক্ত বলে গণ্য করা চলে সেই দলভুক্ত কিশোরীচাদ মিত্র, বাজনারায়ধ 
বন্থ প্রভৃতি সম্পর্কে বাগ বাহুল্য প্রয়োজন নেই। রামমোহনের অকৃত্রিম 

অনুরাগী ও তাঁর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত কিশোরীটাদ, ত্রাহ্ম-আন্দোলনের অন্যতম 
নায়ক ও স্বদেশী ভাবধারার অন্যতম জনক রাজনারায়ণ প্রমুখের কীতি 

স্থপরিচিত। 'ক্যালকাট! রিভিউ' পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডে (১৮৪৫) কিপোরীটাদ 
রামমোহন সম্পর্কে যে স্থদীর্ঘ নিবন্ধ লিখেছিলেন তাঁর জীবনী অংশ ক্রটিহীন 
না হলেও মুল্যায়নভাগটি লেখকের নিজস্ব সিদ্ধান্ত হিসাবে প্রণিধানযোগ্য। 

এই অংশ থেকে কিছু উদ্ধার করে বর্তমান গ্রসক্ষে ছেদ টানা যেতে পারে £ 
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এই গ্রসঙ্গে কিশোরীটাদের বক্তব্য,--বাঁমমোহনের ধর্মমত সর্ববিধ শামীয় 
ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত এবং যানবকল্যাণসাধন ও বিশ্ব- 
জনীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এর সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন 1860101187১ 

00005 অথবা! ঈশ্বরবিশ্বাম ও লোকশ্রেয়সের সমন্বয়। অতিধাটি তাঁৎপর্পূর্ণ, 
কেনন! ১৮৪৩ গ্ীষ্টান্ে কিশোরীটাম স্বয়ং অগ্রণী হয়ে স্থাপন করেছিলেন [71008 
শু 06001011877000010 9০০1৪ নামক সংস্থা । সে-প্রসঙ্গ যথাস্থানে । 

ফোঁনও কোনও বিষয়ে দৃ্টিতঙ্লীর পার্থকা সব্বেও ভিরোজিওর প্রধান . 
শিল্তমগ্লী ও সাধারণভাবে “ইয়ং বেঙ্গল” গোঠীভুক্ত তরুণগণ যে রামমোহন 
সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং ব্যকিগত জীবনে রামমোহনের ভাবাদর্শের 
দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এঁতিহাসিক তখোর আন্পূর্ধিক আলোচনায় 
তার কিছু আভাস পাওয়া গেল। দেখা যাচ্ছে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোঠীর 
প্রথম যুগে রামমোহনের প্রতি উচ্চারিত “হাঁফ-লিবারাল' আখ্য! পাশ্চাভা 
শিক্ষার মাদকতাপ্রস্থত মামদ্নিক উচ্দ্থীসের বেশী আর কিছু নয়। এ বিষস্বে 
১২৯১ বঙ্গাবের “আর্ধার্শন পত্রিকায় ডিরোজিওর অন্যতম প্রধান শিল্ত 
মনম্বী রাধানাথ শিকদারের জীবন আলোচনাপ্রসঙ্গে যে মন্তব্য কর! হয়েছে 
তা. যথার্থঃ “ইংরাজি শিক্ষাপ্রাবে হঠাৎ য্বকদলের চক্ষু ফুটিয়াছিল, 
হুতপ্নাং তাহারা কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই ইহা ভিন্ন এত 

বাড়াবাড়ির গ্রক্কত কারণ আর কিছুই নহে” ।* একথাও মনে রাখতে হবে, 
হি কলেজে অধ্যয়নকালে এই গোঠীভুক্ত অনেকেই ছিলেন অপরিণতবযস্ক, 
কেউ কেউ তো বালকমাত্র। তদের গুরু ভিরোজিও দ্বয়ং পূর্ণ যৌরনে 
উপনীত হবার পূর্বেই কালগত ছন। তর্কাতীত মনস্থিতা, সহৃদয়তা ও স্বাভাবিক 
শিক্ষাদাননৈগুণোর পাশাপাশি তীর মধ্যে যে খানিকটা বিস্তার দত্ত ছিল মে. 
সাঙ্গ দিয়ে গেছেন তার প্রিয় শিশ্ত ও তার প্রতি অসী্গ শ্রদথাবাদ রাঁধানাথ 
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শিকদার ম্বরচিত সংক্ষি আত্মীবনীমূলক এক বিবরণে $ “211. 108:০210" 
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এই আত্মমচেতন, তরুণ, বিষ্যাগর্বী শিক্ষকের মুখনি:ফ্ত পাশ্চাত্য নাহিতা, দর্শন, 
মমাজতত্ব, থেকে আহরিত যুক্তিবাদ ও সংস্কারমুক্তির বার্তা যে তাঁর তরুণ 

মেধাবী ছাত্রগণের মনকে সর্বতোভাবে অর্গলমূক্ত করবার সঙ্গে সঙ্কে লামগিক 
ভাবে ভারসাম্চাত করবে তা স্বাভাবিক । দীর্ঘকাল অন্ধকারে বাস করবার 
পর ইঠাৎ আলোর ঝলকানি চোখে প্রথমে ধাঁধ! লাগায়। কিন্ত এই নিতান্ত 

সাময়িক অব্যবস্থচিত্ততার পর্বে এদের কেউ কেউ যদি রামমোহন লম্পর্কে 
কিছু বিরূপ মনোভাব পোঁষণ করেও থাঁকেন, সেই মানদণ্ডে এ দের জীবনদর্শনের 

সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে গেলে ভুল হবে। এই বিরূপতা৷ তাদের জীবনে 

স্থায়ী হয়নি। আমরা দেখেছি এই তরুণগোরষ্ঠীর মধো ভারাাদ চক্রবর্তী, 
চন্্রশেখর দেব, শিবচন্্র দেব প্রভৃতি রামমোহনের জীদ্দশাতেই তার সঙ্গে যুক্ত; 
অন্য প্রধানদের মধ্য প্রায় সকলেই উনবিংশ শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকে 

রাঁমমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও তাঁর জীবনদর্শনে অনুরক্ত। ভারসামাচাতির 
আদিপর্য কাটিয়ে এরা যখনই আত্মস্থ হতে চলেছেন তখন থেকেই প্রথম যুগের 
স্ভাবা বিরূপতা ক্রমশ অপসারিত হয়েছে ও উত্তরোত্তর তার স্থান নিয়েছে 
অন্থরাগ ও শ্রদ্ধা । 

এই প্রসঙ্গে পূর্বোল্লিখিত একটি প্রচলিত মতের কিছু আলোচন1 করে 
নেওয়া যেতে পারে। ১৮৩০ গ্রীষ্টাবের নভেম্বর মামে রামমোহন যখন ভারত 

ত্যাগ করেন তখন এই ছাত্রগোষ্ঠী ছিলেন নিতান্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং তখন পর্যস্ 

ডিরোজিওরই ছাত্র। সেই কারণে এদের উপর ডিরোজিওর গ্রভাবের অতিয়িক্ত 

রামমোহনের প্রভাব পড়বার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, এ কথ! ইদানীং কালে 

খুব জোর দিয়েই বলেছেন ডঃ রমেশচ্্র মজুমদার ।"১ তিনি তাঁর যুক্তির 
সমর্থনে আরও বলেছেন, তাঁরা্টাদ চক্রবর্তী ছাড়া এই গোষ্ঠীর আর কারও. 
সঙ্গে বামমোহনের যে পরিচয় বা যোগাযোগ ছিল এমন প্রমাণও নেই। এর 

উত্তরে যাঁ বলা যেতে পারে সংক্ষেপে তা এই: তাবাচাদ চক্বর্তা ছাড়া 
ভিরোজিও শিশ্তুমণ্ডপীর আর কারও নঙ্গে বামমোহনের যোগাযোগ ছিল না 
ডঃ যজজুমদীরের এই অঙ্ুমাঁন তথ্যের দিক থেকে ঠিক নয় ত| আমরা! দেখেছি। 

৪6৫৪৯. 



 চন্্রশেখর দেব তারাটাদের মতই বাময়োহনেন পরিচিত এবং ব্রাহ্মনমাজ 

স্থাপনে তার মহযোগী ছিলেন; শিবচন্ত্র দেব ব্রাহ্মদমাজের মাধামে ১৮২৮-৩*এর 

মধ্যে রামমোহনের সংস্পর্শে এসেছিলেন। অন্াদের সঙ্গে বামমোহনের প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগের কোনও সমকালীন সাক্ষা পাওয়া যায় না বটে, কিন্ত তার 

সভাবনার কথ! একেবারে বাদ দেওয়াও চলেনা) কেন ন] দেখা যায় রামমোহনের 

জীবদ্বশাতেই কঞ্কমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কেউ কেউ তাক প্রকান্ঠ মভাতে 
মতীদাহ নিবারণের জন্ত অভিনন্দন জানাতে অগ্রসর হয়েছেন | এ কথাও 

মনে রাখা উচিত এই তথাকথিত “অগ্রাপ্তবয়স্ক' তরুণগণ ডিরোজিওর নিকট 
পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস প্রভৃতির পাঠ সার্থকভাবেই নিতে পেরেছিলেন 
১৮২৬-৩১-এর মধ্যে ডঃ মজুমদার উল্লিখিত এ একই বয়দে। গ্রহণ করবার 
ক্ষমতার কোনও অভাবই সেক্ষেত্রে দেখা! যায় না। ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ 

পর্যস্ত রামমোহনের বাঙলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত গ্রন্থগুলি একের পর এক 

প্রকাশিত হয়ে কায়েমী স্বার্থ ও প্রচলিত সংস্কারের জগৎকে বিপর্যস্ত কৰে 
তুলেছে। 'ইত্ডিয়া গেজেট' উদ্ধৃত পার্থেনন-এর উক্তি অঙ্কমারে ডিরোজিও 

অনুপ্রাণিত 'ইন্ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর চিন্তায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিষ্দুট, আমরা 
দেখেছি রামমোহনের চিন্তা পূর্ব হতেই সেই সব লক্ষণমণ্ডিত। এই পরিস্থিতিতে 

এই মেধাবী সংস্কারমুক্ত তরুণগোষ্ঠী যদি ক্রমশ রামমোহনের মনীষা, ও 
কর্মকাণ্ডের প্রতি আর. না হতেন তাহলে সেটাই আশ্চর্যের বিষয় হত। 

সমকালীন সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা! করে দেখা যাচ্ছে নাময়িক বিরূপতার 
উচ্ছাস কাটিয়ে বামমোহনের জীবদ্দশাতেই 'ইয়ংবেক্গল “প্রধানদের অনেকে 
( যেমন, তারাটাদ, চন্দ্রশেখর, শিবচন্দ্র, রুষ্চমোহন, রলিককষণ প্রভৃতি ) 

বামমোহনের প্রতি. শ্রদ্ধাবান হয়েছেন 'এবং এই শ্রদ্ধা উত্তরকালে 

আরও গভীর হয়েছে। ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাবেই এদের চিত্ত সর্বপ্রথম 

উহুদ্ধ হয়েছিল একথা! অবস্ স্বীকার্য; কিস্ত প্রায় একই মময়ে রাঁমযোহনের 

বাতি এবং চিন্তাও যে সেই সব প্রস্ফুটিত মানসকে গভীর ভাবে আকর্ষণ 

করেছিল সমকালীন সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার করলে এতে কোনও সন্দেহ থাকে না । 

দুঃখের বিষয় ডঃ মজুয়দার উক্ত সাক্ষাগ্রমাণগুলিকে বিনা আলোচনান্ব এড়িয়ে 

গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা শ্রদ্ধেম এঁতিহাপিক বিবেচনা করেন 

নি। বয়মের বা মময়ের রাবধান ভাবশিত্ত হবার পথে কোনও বাঁধা লয় ১ 
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এর জন্ত সর্বদা গুরুশিষ্বের ব্যক্তিগত সাহচর্য, এমন কি মমকালীনভা না 

থাকলেও কিছু এসে যায় না। রামমোহন উপনিষদ্-বেদাস্তের শিক্ষা! বা খরীষ্টের 
নীতি-উপদেশ মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন এমন দিদ্ধান্তের তাৎপর্য নিশ্চয় এই 

নয় যে তিনি উপনিষদের খধিবৃন্দ, গ্রীষ্ট বা শংকর-রামানুজের মমবযস্ক বা 

মমকালীন ছিলেন। সাম্প্রতিক কালে যদি কেউ শিদ্ধেকে প্লেটো, শংকর বা 

মাসের ভাবশিস্ বলে চিহ্থিত করেন । এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই ) তাহলে 

নিশ্চয় বোঝাবে না যে তিনি উক্ত মনীষীদের সমকালীন বা বাক্তিগতভাবে 

তাদের অন্তরঙ্গ ! ডিরোজিও-শিশ্গণের কেউ বা বামমোহনের সংস্পর্শে 

এসেছিলেন ও তীর চিন্তা ও কর্ধনূচীর বৈশিষ্ট্য ও প্রগতিশীলত! উপলদ্ধি করবার 

উপযুক্ত মানসিক পরিণতি অল্লবয়সেই অর্জন কবেছিলেন ; আবার কারও কারও 

বা তার সঙ্গলাতের সৌভাগ্য ঘটেনি--কিস্তু তার ভাবধারা! তাঁদের চিত্তকে 
কালক্রমে অধিকার করেছ ও জীবনকে অনেকাংশে তদন্থুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করেছে। 

বন্তত ইভিহাসের নিভূলি সাক্ষ্য এই, যে এদের জগৎ ও রায়মোহনের জগৎ 

পৃথক ও পরম্পরবিচ্ছিন্ন ছুই স্বতন্ত্র পৃথিবী নয়; প্রগতির ছুই ধাবা এখানে 
পরম্পরের পরিপূরকরূপে সম্পূর্ণ মিলেমিশে গিয়েছে। 

উক্ত ছুই ধারার একটিকে “রিফর্মেশন' বা সংস্কার এবং অপরটিকে 'রেনেশাস 
বা চিত্তের নবজাগৃঁতি আখা দিষে এগুলিকে পৃথক কল্পনা করলেও এঁতিহাঁসিক 
"সত্যের অপলাপ হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে রামমোহনের চিস্তাবিক্লেষণ 

প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি তাঁর মনন ইউরোপীয় ইতিহাসের আধুনিক 
পর্বভুক্ত 'রেনেশস' ও 'রিফর্মেশন' প্রস্থৃত চিন্তার উভয় ধাঁরাতেই নিষণাত। 
কিন্তু দুটি শ্রোত পরম্পরবিচ্ছি্ন বা স্বতন্ত্র নয়। বেনেশাসের মধ্য দিবে মাছষের 
স্বাধীন বিচারবুদ্ধির জয় ঘোষিত হল, ক্রমশ জীবনের সর্বস্তরের সমস্ত প্রশ্ন ও 
সমন্তাকে বাক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা মাধ্যমে বিঙ্গেষণ করে সত্যালত্য নির্ণয়ের 

আকাজ্ষ! জন্মাল। এই সর্বাত্মক ব্যজিকেন্দ্রিক মনোভাব মাহৃযের ব্যক্তিজীবন 

ছাঁড়াও, রা, সমাজ, ধর্ম সর্বক্ষেত্রে তার সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। ধর্মজগতে 
এরই ফলশ্রুতি 'রিফর্মেশন? ব! ধর্মসংস্কার আন্দোলন য| ইউরোপের ইতিহাসে 
শুধু ধর্মে নয়, রাষ্ট্রে, সমান্ধে ও অর্থনীতিতে পর্যন্ত যুগান্তর, এনেছে। উদ 

চিতই প্রচলিত ব্াবস্থার সংস্কার ও কারেমী স্বার্থের অবদান কামনা করে। 
সরতরাং 'রেনেশাস' ও 'রিফর্মেশন' পরম্পর অতি গৃঢমঘ্বদ্ব--একচিকে বাদ, দিয়ে 
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'পরটিকে কল্পনা করা যাঁয় না। 'রেনেশীস' প্রস্থত যুগোপযোগী নৃতন চিত্ত 
রামমোহন-মানসকে উদ্ধ,্ধ না করলে ধর্ম, সমাজ প্রতৃতি ক্ষেত্রে গ্রগতিশী 

সর্বাত্বুক সংস্কারপরিকল্পানা পোষণ করা তার পক্ষে সব হত না। 'রেনেশস' 
ও 'রিফর্মেশন' উভয়ের দ্বারাই তিনি প্রভাবিত। আর ডিরোছিও? স্বয়ায 

এই মনীষীর জীবনে কি আমরা শুধু 'রেনেশাস'-চিন্তার একটি বিছ্যাত্ঝলকই 
নিরীক্ষণ করব? তার প্রিয় ছাত্র রাধানাথ শিকদার কিন্তু স্বরচিত সংক্ষিপ্ত 

ইংবেঙ্গি আত্মজীবনীতে অন্ত কথা বলছেন ; “09 ০ 10 036 0006 ০৫ 
1166) 80108: 1011)000618116 7:016০8 107 006 16600008001) ০06 

[70018) 1015 0170100615 0686) 1008 656: 06 ৪ 01806 ০: 

16566 1” দেখ! যাচ্ছে ভিরোজিওর মনেও ব্যাপক নংস্কার-পরিকল্পন! 

ছিল; অকালে মৃতু না ঘটলে হয়তে! তা রূপায়িত করবার জন্য তিনি তৎপর 

হুতেন। এক্ষেত্রেও উদ্বোধিত চিত্ত (রেনেশাম) ও সংস্কার-পরিকল্পনা 
( রিফর্মেশন ) যুগনদ্ধ। হ্বতরাং রামমোহন ও ডিরোজিও প্রবতিত নৃতন 
চিন্তার ছুটি ধারার একটিকে 'রিফর্মেশন' ও অগ্তটিকে 'রেনেশাস' ছাপ দিয়ে 
সম্পূর্ণ ্বতন্্ কল্পনা করবার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই। 

পরম্পরের গ্রতি শ্রদ্ধা পোষণ ছাড়াও, এক খণাত্বক ভূমিতে আলোচা 
তুই গোষ্ঠীর অভিজ্ঞত| সমপর্যায়ের ছিল। সেটি হল রক্ষণশীল সমাজ কর্তৃক 
নিন্দা ও নির্ধাতন। অবস্তা এখানে “গোর্ঠী' শবটির প্রয়োগ সম্পর্কে একটু 
নতর্কতার প্রয়োজন আছে। রামমোহন গ্রায় আজীবন নির্যাতন ও নিপীড়ন 
সহ করেছেন কিন্ত কলিকাতায় যে মগ্ডলী তার চারদিকে গড়ে উঠেছিল--তার 
অন্তভূর্ত রামমোহনের বন্ধু বা পরিচিতবর্গকে (দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) 

লামাজিক বা অন্যবিধ নির্যাতন প্রায় স্পর্শ করেনি বলা! চলে। দ্বারকানাথ 
ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কাঁলীনাথ মুষ্গী ৰা ঘন্নদাগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
সমসাময়িক হিন্দুসমাজে তাদের মর্ধাদ| হারান নি। তার! অত্যন্ত সাবধানী 

ছিলেন এবং খ্যাতি-গ্রতিণত্তি যাতে বজায় থাকে, সেজন্য স্বগৃহে পৃজাপার্বণের 
অনুষ্ঠানাদি বজায় য়েখেছিলেন। এই জন্যই বক্ষণশীল পত্রিকা 'নমাচার- 
চন্ত্িকা' রাময়োহনের তুলনায় তাদের গ্রতি অপেক্ষাকৃত সহিষু। মনোভাবের 
পরিচয় দেন। অপর পক্ষে রামমোহন বাল্যে গৃহ হতে বিতাড়িত, উন্ভুরকালে 
জননী ও অস্তান্ঠ, আতীয়ন্বজন কর্তৃক পরিতা্ত ও বর্বধর্মের বুক্ষণগীল 
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“প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক নিদ্দিত ও নিপীড়িত। গোঁড়া মূসলষান লমাঁজ তাঁকে 

হত্যার চেষ্টা করেন, গ্রীটায় বিুত্বপক্ষ তাদের মৃত্রাযন্ত্রে তীর গ্রন্থাদি মূদ্রণ নিবিদ্ধ 
করেন, রক্ষণঞ্ীল হিন্দসমাজ তীর নিন্দাকুৎসায় পঞ্চমুখ হন, আদালতে তার 

ওতার জো্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের নামে মামলা উপস্থিত করে বহুবার তাকে 

বিপাগ্রস্ত করবাঁর চেষ্টা করেন ও সতীদাহ-উচ্ছেদ আইন পাশ হবার পর তার 

প্রাণনাশের সুপরিকল্পিত প্রয়াস করেন। মামলাগুলি সবই বার্থ হয়, কিন্ত 
বাধাপ্রলাদের বিরুদ্ধে আনীত তহবিল তছকপের অভিযোগটি রামমোছনকে 
এতই মর্মাহত করেছিল যে তার গুকৃতর স্বাস্থ্যক্গ হয়। একই কারণে ছৃশ্চিম্তায় 

ও মনোবোনায় রামমোহনের পত্বী বাধাগ্রসাদের জননীর মৃত্যু ঘটে। 
আদালতের নখিপত্রে এমবের মাক্ষ্য আছে।"* গুধ্য আততায়ীর ভয়ে 

তাকে কতখানি শবত্্স্ত হয়ে বাম করতে হুত তাঁর একটি বিস্তারিত -বর্ণন! 

দিয়েছেন ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩* সংখ্যা! 'জন বুল' পত্রিক1।"* লক্ষ্য করবার 
বিষয় রামমোহনকে এই শক্রতা মাত্র যে তার দেশীয় বাধর্মীয় বিরোধী পক্ষ 
থেকে সহ করতে হয়েছিল তানয়, ইংরেজ রাজপুরুষগণের মধ্যে একটি 

' প্রভাবশালী গোঠীও এই বিরুদ্ধ মনোভাবের ও চক্রান্তের অংশীদার ছিলেন! 

বধমানরাজের সঙ্গে রাধাপ্রসাদ রায়ের মামলা প্রসঙ্গে স্কানীয় শ্বেতাঙ্গ 
' বাজপুকুষগণের একাংশের এই যনোভাব অতি ম্পষ্টভাবেই গ্রতিফলিত।"* 

ব্যাপারটি এতদূর ' গড়িয়েছিল ঘে জেম্স ইয়ং জেরেমি বেস্থামকে লিখিত তার 
৩* সেপ্টেম্ব় ১৮২৮ তারিখের পজ্জে এ বিষয়ে তীব্র মন্তব্য করতে বাধা 

ইয়েছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর ২৩ এপ্রিল ১৮৩৪ তারিখে লর্ড উইলিয়ম 
বেট্টিংক্কে লিখিত এক পত্রে তিনি উক্ত মন্তবোরই পুনরাবৃত্তি করেছেন।"* 
ইংরেজ শাঁসকসম্প্রদায়ের একাংশের এই রামযোহন-বিরোধী মনোভাবের 

উৎপত্তি অবস্ঠই ১৮০৯ গ্রীষ্টান্ষে ভাগলপুরের কলেকটর সার ফ্রেতেরিক 

হামিলটনের সঙ্গে রামমোহনের সংঘর্ষের ঘটনা থেকে ।" ইংরেজ রা্জপুরুষের 

সনুখে দুর্ঘিনীত 'নেটিভ' কর্তৃক প্রদর্শিত 'অপরিষীম উদ্ধত্য এরা ক্ষ! করেন নি। 
" কাঁধমোহনহছেবী রক্ষণণীল হিন্দু মনোভাবের চর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় 

হিন্ু'কলেজ গ্রতিঠাকালে 'অধাক্ষ সভা বা 90816 ০0 101:660018, থেকে 

হিস প্রধানগণের আপত্তিহেতু বামমোহনকে বর্জনের ঘটনায়। ভুবিখ্যাত 
হাইড ইস্ট -পঞ্জাবলীতে এই বিরোধী মনোভাষ শ্ষ্ট প্রতিফলিত। ' এ তীব্র 



লমালোচনা! করেন রসিক . মল্লিক ১৮৩৪-এ . কলিকাতায় অনুর্ঠিত 

রামমোহনের প্রথম স্মৃতিসভায় ভাষণদানপ্রসঙ্গে, তার উল্লেখ পূর্বেই করা 
'ইয়েছে। ১৫ অক্টোবর ১৮৩১ (৩ আঁঙ্বিন ১২৩৮ বঙ্গা্জ ) সংখ্যা সমাচার” 

দর্ণ-এ রক্ষণশীল মনোভাবমন্পন্ন জনৈক হিন্দু এ বিষয়ে উল্লাল প্রকাশ করে 
এবংবিধ পত্র লিখেছেন: “ভাহার [রামমোহন রায়ের ] আচার, ব্যবহার 

হিন্দু ধারামত নহে ইহাও ব্যক্ত হইল। তৎকালাবধি রামমোহন রায় হিন্দুদের 
তাজা হইলেন ইহারে! এক প্রমাণ লিখি। অনেকের ম্মরণ থাকিবে ষে পূর্বের 
চিফ জুটি সর এড বার্ড হাইড-ইস্ট সাহেব যখন হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন 

তখন নগরস্থ প্রায় সমস্ত ভাঁগব্স্ত লোফ উক্ত সাহেবের অহরোধে এবং দেশের 

মঙ্গল বোধে অনেক অনেক টাকা চান্দা দিলেন ইহাতে হাইড, ইস্ট, সাহ্ব 
তুষ্ট হইয়া কলেজের নিয়ম করিয়াছিলেন তাহাতে এতদ্বেখয় মহাঁশয়দের মধ্যে 

উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়। এ পাঠশালার কর্মাধাক্ষ নিযুক্ত করিলেন তম্মধো 

রামমোহন রায় গ্রাহ হইলে ন! যেহেতু তাবৎ হিন্নুর মত নহে; দ্বিতীয় প্রমাণ 
রামমোহন রায় হিন্দুদের সমাজে গ্রাহ্থ হওয়া দূরে থাকুক তাহার সহি 

সহবাস ছিল এই অপরাধে একজন অতিমান্ত লোকের স্তাঁন বিদ্বান এবং 
অনেক ধনদানে বিলক্ষণ সক্ষম তিনিও তৎপদে নিযুক্ত হইতে পারিলেন নাঁ_ 

ত্রাহাকে তদপদ্বাভিযিক্ত করণাঁশয়ে সদর দেওয়ানী জঙ্গ মেং হেরিংটন সাঁছেব 
বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহাও রক্ষা! হইল ন11'+৮ এর উপর যস্তবা 
নিপ্রয়োজন। এদেশ থেকে ইলণ্ডে পালিয়েও বামমোহনের নিষ্কৃতি ছিল না। 

৩ নভেম্বর ১৮৩২ নংখা। 'সমাচার-দর্পণ-সংবাদ দিচ্ছেন, গুজব রটেছে, রামমোহন 

ইংলণ্ডে কোনও ইংরেজ রমণীকে বিবাহ করবার উদ্ভোগ করেছেন।'* অভি 

নাধু উদ্দেশ্রেই এই গুজব ছড়ান হয়েছিল সন্দেহ নেই । ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৩১ 

সংখ্যা! 'গবর্ণমেপ্ট, গেজেট' অন্থুসারে রক্ষণণীল পত্রিক| “সমাচার চন্ত্রিকা'র এক 
লেখক ইংলগপ্রবালে রামমোহনের লহচর ভৃতাগণের নামগোত্র সম্পর্কে প্র 

তুলেছিলেন ।”* এক্ষেত্রেও উদ্দেষ্ত নি:সন্দেহে ছিল খুবই মহৎ্*রামমোহনকে 
কোনও ভাবে জাতিত্র্ গ্রমাণ করা। বস্তত দেশ ও লমান্ €দবার মূলাম্বরপ 
রামমোহণকে আমৃত্যু এদের আক্রমণ ও নির্যাতন সহ করতে হয়েছিল।. শুধু 

তিনি নন, তাঁর ছ একদন.বন্ধু এবং গুভার্থার ভাগ্েও এই নির্যাতন জুটেছিল। 

'সমাচার-দর্রণ-এর পুরস্কৃত পতজাংশচিতে দেখা! যায় বামমোহনের লঙষে সক 

25৪ 



ভার. এক অস্তরজ হ্হদেরও হিন্দু কলেছের অধাক্ষসতায় প্রবেশ নিষিদ্ধ 

হয়েছিল। পরে ১০৩২ খ্রীষটাঝে রামমোহণ-বন্ধু উইলিযম খ্যাডামকে হিন্ 
কলেছের অধ্যাপক নিযুক্ত করবার প্রস্তাব উঠলে রক্ষণনীল বলের নেতা রাধাকান্ত 

দেব প্রবল আপত্তি জানিয়ে হোরেস হেম্যান উইলমনকে লেখেন (১৯ 
জানুয়ারী, ১৮৩২) £ “০: 205 0510 1 ০1506 0000956 006 0501818 8700 
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& 11015510290) 0360 & ড৬৪108200 01015010916 ০0৫ [81000018002 

805 2730 18807 212 [701211211৮১ ত্যাডাষের সর্ববিধ যোগাতাসত্বেও 

এই আপত্তির ফলে হিন্দু কলেজে তাঁর চাকরি হয়নি। পঞ্চম অধায়ে প্রমাণ 
সহ উল্লেখ করা হয়েছে কি ভাবে রামকমল দেন চাপ শ্থ্টি করে বামমোহনেন্ব 

অনুগামী পণ্ডিত বাঁমচন্ত্র বিষ্াবাগীশকে সতীদাহ সংরক্ষণের পক্ষে স্বাক্ষর করতে 
বাধা করেছিলেন। পরে বিদ্তাবাগীশ নিজের সামরিক দুর্বলতা! কাটিয়ে আবার 

ঝাঁমমোহনের সঙ্গে মিলিত হন। এই 'অপরাধে' উত্তরকালে বামকমল সেনেরই 
প্রভাবে সংস্কৃত কলেজ থেকে ভিনি কর্মচাত হয়েছিলেম। প্রবল সংগ্রামের 

ছারা নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করে তিনি পুনরায় কর্মে প্রতিত্তিত হন।৮* . 

সমসাময়িক সাক্ষাপ্রমাণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ডিরোছিও এবং 

স্থর্রবিশেষে তৎপ্রভাবিত “ইয়ং বেঙ্গল” গোঠীর বিরুদ্ধে একই বক্ষণশীল চক্ত 
সমানভাবেই সন্রি্ন। এদেরই চেষ্টায় ভিরোজি গকে হিন্বু কলেজ থেকে বাধ্য 
হয়ে পদত্যাগ করতে হয়, নতৃবা তাকে বরখাস্ত হবার অপমান সঙ্থ করতে 

হত। ২৩ এপ্রিল ১৮৩১ তারিখে অনুষ্ঠিত হিন্দু কলেজ অধাক্ষদ্মিতির এক 
অধিবেশনে ডিরোজিওকে বিভাড়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়েছিল । আমাদের 

সৌভাগাক্রমে অধ্যাপক স্থশোভনচন্ত্র মরকার হিন্দু কলেজের পুরাতন 
কার্ধবিবরণীর পাুলিপি থেকে উদ্ধার করে এই কলক্কময় দিবসে অনুষ্ঠিত 

মভার বিবরণ “গ্রেপিডে্সী কলে পত্রিকা'র ৪১তম খণ্ডে প্রকাশ করেছেন ।”* 
সেখানে দেখা যায়, সেদিনকার অধিবেশনে ডিরোজিওকে কলেজ . থেকে 
বিতাড়নের, ভন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন বক্ষণশীল গোষ্ঠীর তিন নায়ক, রাঁধাকা 
দ্বেব, রামকমল নেন ও বাঁধামাধব বন্টোপাধায়। এঁরা একবাক্যে হত” 

প্রকাশ করেন যে, তরুখ ছাত্রগণের শিক্ষক হবার পক্ষে ডিরোছিও ত্ান্ক 
অযোগা ব্যড়ি (৪ ভিত 40019:0006: 08159) 00 ৮6 6000564, জা) 
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09০ €009000 0£ 50902) ; এবং হিন্ুকলেদের শিক্ষকপদ থেকে ভার 

অপসারণ একা৪ আবশ্তক ৷ অধিকন্ত এব! এক ম্মারকলিপি দাখিল করেন যার 

মধ্যে প্রয়োজন হলে ডিরোজিও প্রভাবিত মেধাবী ছাত্রগণকে কলেজ থেকে 
বিতাড়ন ও সভাসমিতিতে তাদের যোগদানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির 

প্রস্তাবও ছিল। তবে সম্ভবত ডিরোজিও-বিতাড়ন-বাপারে সাফন্যলাভ করায় 

তারা এই নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করেন নি। ম্মারকলিপির অন্তভুক্তি আর 
দু'একটি তথোর প্রতিও অধ্যাপক সরকার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 
এতে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে, কলেজের পাঠক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষার কিছু 

বাড়াবাড়ি হচ্ছে (নিয়মাবলী ১৩, ১৪, ১৬1: ডেভিড হেয়ারের প্রতি একটি 

প্রচ্ছন্ন আক্রোশের আতানও এতে পাওয়। যাচ্ছে। এদের প্ররোচনায় 

ডিরোৌজিওকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতেও সভা! স্বীকুত হয়নি । হেয়ার 

এবং উইলসন ভিরোজিওর গুণমুঞ্ধ হলেও নিরপেক্ষ থাকেন। এখানে বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য, দেদিনের অধিবেশনে একমাত্র সুভা যিনি সাহম ও সততার সঙ্গে 

প্রথম থেকে ডিরোজিওকে সমর্থন করেছিলেন ও নির্ভীকভাবে তার অপসারণের 
বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছিলেন, তিনি রামমোহন-ৃহদ শ্রীকষ সিংহ । প্রসন্নকুমার 

ঠাকুর ডিরোজিওকে নির্দোষ ঘোষণ] করেছিলেন এবং তার অপমারণ আবশ্তক 

(08808515) মনে করেন নি, কিন্ত কলেজ-পরিচালনের হবিধারু জন্ত তিনি 

সরে গেলে ভাল হয় (6%1১20167) এই মর্মে মধাপন্থী মনোভাব প্রকাশ 

করেছিলেন। তার উদারতার সঙ্গে সতর্কতার এই সংমিশ্রণটুকু নিঃসন্দেতে 
আমাদের মনকে কিঞ্চিৎ পীড়িত করে; তবু রক্ষণশীল ধর্মসভীপস্থীদের সঙ্গে 
এক্ষেত্রে তাঁর দৃট্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থকা লক্ষণীয়। উত্তর কালে ডিরোজিওর 
গ্রধান শিষ্যদের মধোও কেউ কেউ অনুরূপভাবে রক্ষণশীল হিন্দু মমাজপতিগণের 
আক্রাশের শিকার হন। রসিককৃঞ্ক মল্লিক ও কষ্চম়োহন বন্দোপাধ্যায় 

কলেজ ত্যাগের পর ডেভিড হেয়ারের পটলডাঙ্গ৷ স্কুলের শিক্ষক নিযুভ 

হয়েছিলেন। ডিরোছিওর এই ছুই শিষ্কের মনীষা! ও যোগ্যতা সম্পর্কে কোনও 

বিতর্ক ছিল ন!। কিন্তু এব! মনাতিনপস্থী নন ও আচারনিষ্ঠ নন, এই দীড়াল 
এদের অপরাধ। হ্থতরাং বাধাকান্থ দেব ২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১-এ হুমকি দিয়ে 

ডেতিত হেয়ারকে পঞ্জ লিখলেন : “] 0310 500. 13181501086 116340 
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200115,1** অসহায় হেয়ার এঁদের যোগাতা ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে উচ্চ 

ধারণা পোষণ করা সত্বেও এদের রক্ষা করতে পারলেন না। রসিককৃঞ্চ ও 
কৃষ্কমোহনের চাকরী গেল। 

কর্মজীবনে এই বকম নির্যাতন ভোগ করা ছাড়াও "ইয়ং বেঙ্গল' গোঠীভুক্ত 

তরুণগণকে আত্মীয়স্বজন ও সমাজের বিরূপতা মহা করতে হয়েছি । 

কষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় চিরতরে ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধায় সাময়িকভাবে 

শৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন ; রমিকরৃ্ণ মল্লিককে আত্মীয়ম্বজনের হতে 
যথেষ্ট নিগ্রহ সহ করতে হয়; রামগোপাল ঘোঁষ এক সময় লামাজিকতাবে 

্বগ্রামবাসীদের দ্বার! বঙ্গিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া রক্ষণশীল সামদ্বিক 

পত্রগুলির বিরূপ ও অশালীন আক্রমণ তো ছিলই। 
এই তথ্যগুলি মনে রাখলে রামমোহন, ডিরোজিও ও ডিরোজিও গ্রভাবিত 

তরুণগোগীর মধো অভিজ্ঞতার বাজ্যে একটি নমভূষি সহজেই আবিষ্কার করা 
খাবে । একই শক্রর আক্রমণে ধারা নিপীড়িত, পরম্পরের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী 
কিছু পার্থকাসত্বেও নিজেদের মধ্যে একটি আত্মীয়তার সুত্র খুজে পেতে তাদের 
অন্থবিধা বা বিলম্ব হয় না। রামমোহন সম্পর্কে বমিকরুঞ্ণ বা $ঞ্চমোহনের 

যে প্রশস্তি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে এই আত্মীয়তার হুর শোনা যায়। 

অবশ্ত এইটুকু মনে রাখা প্রয়োজন ব্যক্তিগত ভাবে এই রক্ষণশীল গোঠীর 
রামমোহন-নির্ধাতন যত হিংস্র ও দীর্ঘস্থায়ী ছিল, ডিরোজিও বা নবাবঙ্গগণের 
ক্ষেত্রে ত| হবার উপায় ছিল না; কেননা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার হেতু শিক্ষিত 

সম্প্রদায়ের মানদিকতাঁয় অতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। তাই উনবিংশ 

শতাবীর চষ্লিশের দশক থেকেই 'ইয়ং বেঙগল' দলভুক্ত গ্রতিভাশালী যুবকগণ 

জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে স্বমহিমায় নিজেদের প্রতিষিত করতে সক্ষম 

হয়েছিলেন ও তাঁদের চরিত্র, কর্মনক্ষত! ও মনীষা! সাধারণের প্রশংলা! অর্জন 

করেছিল। রক্ষণশীল সমাজের নিন্দা কুৎসা এক্ষেত্রে ক্রমশ নিস্তেজ ও নিক্ষল 

হয়ে যায়। 

রামমোহন, ডিরোজিও ও নবাবঙ্গ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হিন্ুসমাজপতিগণের 
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যে নীতি আগাগোড়া এমন তীব্রভাবে অক্রিয় ছিল তার সমর্থনে দু'একটি 

কণ্ঠ্বর সাম্প্রতিক গবেষণাক্ষেত্রে শোনা গেছে। এই দুটতঙ্গীর সুচনা 
পরলোকগত এঁতিহাসিক যোগেশচন্ত্র বাগলের রচনায়। হিন্দু কলেজ থেকে 
ভিরোজিওর অপলারণ সংক্রান্ত ঘটনাবলীতে বাধাকাস্ত দেবের ভূমিকা গ্রসঙ্কে 
তিনি মন্তব্য করেছিলেন : “রাধাকান্ত প্রাটীনপন্থী হিন্মুগণের মুখপাত্র হইয়া 
কলেজরক্ষায় অগ্রসর হইলেন। এই ব্যাপারে শিক্ষক ডিরোিওকে আহ্তি 

দেওয়া হইল।..রাধাকান্ত প্রতিষ্ঠানটিকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন এবং 
দেখিয়াঁছিলেন বলিয়াই হিন্দু কলেজ আসন্ন বিপদ হইতে বক্ষা। পাইয়াছিল।*** 

রামমোহন-বন্ধু এাডামকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করবার প্রস্থ 

রাঁধাকাস্তর আপত্তি সম্পর্কেও যোঁগেশচন্দ্রের একই মিদ্ধান্ত : “কোন পাবি বা. 

অজ্ঞাতকুলশীল ইংরেজ যাহাতে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত না হয় সেদিকে 
বাধাকান্ত দেবের তীক্ষ দি ছিল।””* রাধাকান্ত কতৃক বমিক$ঞ্ণ মল্লিক ও 

কুষ্ধমোহন বন্দোপাধায়কে 9100855 অভিযোগে চাকরী থেকে উচ্ছ্দে 

করবার বাঁপারে সে-প্রসঙ্গ উল্লেখ করেও তিনি বিশেষ কোনও মন্তবা করেন নি 

সম্ভবত অপর দুটি পিগ্ধান্ত ব্যক্ত করবার পর ত৷ বাছুলা মনে করেই। রাধাকান্ত 

দেব যে প্রাচীনপন্থী ছিলেন এ কথাও তিনি সরাসরি অন্বীকার করেছেন এবং 

নিজ দিদ্ধান্তের সমর্থনে রাধাকান্ত দেবের স্থতিসভায় প্রদত্ত কৃষমোহন 
বন্দোপাধ্যায়ের ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন।”* ইদানীং উনবিংশ শতাবীর 

নবঙ্গাগৃতির ইতিহাসে রাধাকাস্তর ভূমিকাকে ধীর পুনর্ম'ল্যায়ন করতে অগ্রসর 
হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ডঃ ডেভিড কফ্৮৮ ও অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের"” 

সিদ্ধান্ত অনেকটা! অন্ুরূপ। ডঃ কফের যুক্তিগুলির বিস্তারিত আলোচনা 

নিশুয়োজন, কেননা সেগুলি যোগেশচন্ত্রের আলোচনার পুনরাবৃত্তি মাত্র। 

তথ্যের ক্ষেত্রেও তিনি কোনও নৃতন কথা৷ বলেন নি। ভবতোষ দত্ত তথ্যনিষ্ঠ। 
তিনি রাধাকাস্থের জনহিতকর কাধসমূহের সত্ব ও নিপুণ আলোচন| করেছেন। 

কিন্তু হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিও বিতাড়নের ব্যাপারে রাধাকান্তের ভূমিক! 
সম্পর্কে তাকে যোগেশচন্ত্রের প্রতিধ্বনি করতেই শুনি £ “এ ক্ষেত্রেও রাধাকাস্তকে 

দেখি সমাজনেতারপে । মমাজে যে-ভাবে তিনি প্রাণ দৃ্চার করতে চেয়েছিলেন 

তাতে বাধ! ঘটে স্বটাই চোরাবালিতে হারিয়ে যেত। ডিরোজিওকে ন! 

সরিয়ে উপায় ছিলনা।” এই যুজির সম্পূর্ণ ভাৎপরধ মন্তবত দ্ধের নিবদ্ধকার 
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অনুধাবন করেন নি। এ প্রশ্ন অনিবার্ধভাবেই ওঠে, থে সমাজবাবস্থা রক্ষার জন্তু 

'ডিরোজিওর যত প্রতিডাশালী শিক্ষক ও যনীবীকে বিপর্জন দিতে হয়, তা কি 
আদৌ সংরক্ষণের যোগা? যুক্তিটিকে শেষ পর্যন্ত সশ্রদারিত করলে বলতে 
হয় রক্ষণশীল চক্র যতগুলি অনুচিত কাজ করেছিলেন_ যেমন, হিন্দু কলেজ 
অধাক্ষমভায় রামমোহনের প্রবেশে বাধাদান, রাময়োহনের নামে নিন্দা কুৎস! 

রটানো, এমন কি তার প্রোণনাশের চেষ্টা, ডিরোজিও ও তার ছাত্রগণ 

সম্পর্কে নানাবিধ অমত্য ও অর্ধপত্য প্রচার, এ্যাডামের মত মনশ্বী 
শিক্ষাবিদের হিন্দু কলেজের অধাপকপদে যোগদানে আপত্তি, রপিক$ফ- 

কৃষ্কমোহনকে শিক্ষকপদ থেকে অপসারণ, এর মবকটিই দেশের ও সমাঁজের 

স্থিতাবস্থা রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজন ছিল, তা৷ না হুলে প্রর্গলত মমাজবাবস্থার 

মববটাই চোরাবালিতে হারিয়ে যেত'। স্বাধীন মত ও বিশ্বাম পোঁষণের 
মূলান্বরূপ মানবলভাতার ইতিহানে বিভিন্ন দেশে ও কালে বছ আদর্শনিষ্ঠ 

মশীষী কঠোর নিরধাতন বরণ করেছেন, প্রাণপর্যস্ত বিদর্জন দিয়েছেন। এদের 

তাগ, তিতিক্ষা! ও ছুঃংখবরণের মধ দিয়েই নিঃসন্দেহে সভাতার অগ্রগতি 
সম্ভব হয়েছে। উপরের যুক্তি অন্থদরণ করে এদের নির্ধাতনকারীরাও বলতে 
পারতেন এবং বলেও এসেছেন যে রাষ্ট্র ও সমাজের মঙ্গলের জন্যই এদের পীড়ন 
বা হতা কর! হয়েছে, তা ন৷ হলে স্থিতাবস্থায় বিপর্ধয় ঘটে সমাজ “চেরাবালিতে 

হারিয়ে যেত।” এ ক্ষেত্রে আদি প্রশ্নটি মূল্যবোধঘটিত। প্রাচীনপহ্থিদল সমাজের 
যে ধব আচার ও সংস্কারকে বাচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন--যুগপরিবর্তনের 

পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির প্রয়োজনীয়তা যে বহুকাল নিঃশেষিত, নীতিগতভাবে তার 

অনেকগুলি যে সমর্থনের অযোগা, এ সত্টি তাঁরা উপলক্ধি করতে পারেন নি। 

রামমোহন-ভিরোজিও-নবাবঙ্কের বিরোধিতা কর] যে ইতিহাসের গতিরোধ- 

গ্রয়াসেরই নামান্তর এই ধারণ! রাধাকাস্ত ও তার সমদৃ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের 

ছিল না। রাধাকান্ত অনেক জনকল্যপমূলক কর্মে, বিশেষত জান ও শিক্ষার 
বিস্তারে অন্যতম অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, এ কথা অধ্থীকার 

করলে এতিহাপিককে অবশ্য প্রত্যবায়গ্রস্ত হতে হবে ।** কি তার কর্মকাণ্ডের 

আমুপূর্বিক আলোচনা করলে সমগ্র অর্থে তদানীস্তন নমাজোন্গয়নপর্বে এই 

ভূমিকাঁকে প্রগতিশীল আখ্যা দেবার উপায় নেই। যৃগপরিবর্তনের দর্বাত্মবুক 

স্বরূপ সম্পর্কে তীর যে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল এমন প্রমাণ দেখি না? 
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ভবতোষ দত্ত বলতে চেয়েছেন, রাঁধাকাত্ত হিন্ু সমাজকে ভিতর থেকে ধীরে 
ধীরে সংস্কার করে সামাজিক পরিবর্তন ঘটাবার পক্ষপাতী ছিলেন; আইনের 
আাহায্যে বাইরে থেকে হস্তক্ষেপের দ্বার! হিন্দুসমাঁজের পরিবর্তন হোক এ তিনি 

কামনা করেন নি। তার ভাষায় “হিন্দু সমাজেও দংস্কার হয়েছে। রধুনন্মনের 
কথা আমরা জানি। তিনি সমাগে থে.কই একাজ করেছিলেন। বস্বত 
রাঁধাকাস্ত সহযরণগ্রথাকে উৎক্ট সামাজিক আচার মনে করতেন কিন! 

বলা শক্ত কারণ তাঁর পরিবারে সহমরণ কখনো! হয়নি )*-তার বাকিগত 

বিশ্বাম যাই.থাক, রাঁমমোহনের বাদবিতর্কের তিনি কোনো! প্রতিবাদী করেছিলেন 
বলে জানি না। তীর গ্রতিবাদ তখনই উচ্চারিত হল্প যখন ইংরেজশামক এ. 

বিষদে আইনপ্রণয়ন করতে এগিয়ে এল। কেন না তীর মনে হল সমাজেপ 
অধিকারকে শাক হরণ করে নিচ্ছে।” এই কয়েকটি বাক্যের মধ্যে লেখকের 
একাধিক প্রমাণহীন অনুমানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথমত হিন্দসমাজের 
অভিবাক্তির ইতিহাসে সমাজের অন্তনিহিত জীবনীশক্কি বার বার নৃতন 
পারিপার্থিকের সঙ্গে সামগ্রন্ত রেখে সমাজদেহে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটিয়েছে 
এ কথা দাধারণ ভাবে সত্য হলেও রঘুনন্দন এই প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্তস্থল নন। 
তার চেষ্টা মুখাত ছিল কি ভাবে পুরাতন আচারের নিগড়ে তগ্ন সমাজব্যবস্থার 
ইতস্তত বিকি অক্গগুলিকে একত্র জোড়া দেওয়া যাঁয়। বস্তত হিন্সমাজকে 
তিনি এক অনড় অচশায়তন রূপে কল্পনা করেছিলেন। রামমোহনের 
কালপর্যস্ত বঙ্গীয় রক্ষণশীল ন্মার্ত পণ্ডিতগণের মতীদাহ সমর্থনের মূল উৎস ষে 

প্রকারাস্তবরে ছিল বঘুনন্দনেরই শুদ্ধিতত্ব' ত! পঞ্চম অধায়ে দেখিয়েছি।৯১ 
দ্বিতীয়ত বাধাকান্ত সহমরণ গ্রথাকে উৎরষ্ট সামাজিক আচার মনে করতেন 
কিনা বলা শক্ত নয়। সতীদাহগ্রথা নিষিদ্ধ হবার অনেক পরে রয়্যাল এসিয়াটি 
সোমাইটির মুখপত্রের ষোড়শ খণ্ডে ১৮৫৬ ) অধ্যাপক উইলসন বিচার করে 

দেখান, 'ইমা নাবীরবিধবা...? ইত্যাদি যে মন্ত্রটকে এতাবৎকাঁল মতীদাহবাচক 
গণা করা হয়ে আসছিল তা গ্ররুতপক্ষে সতীঘাহ-বিধাঁয়ক নয়» রামমোহন 
পূর্বেই এ কথা বলেছিলেন। অঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন রাঁধাকান্ত দেব 
উইলসনকে লিখিত এক পত্রে ষেটি উইলসনের প্রত্বত্তর মহ-উক্ত পত্রিকার 

পরবর্তী থণ্ডে (১৮৬*) প্রকাশিত হয়।** এই দীর্ঘ পছ্ধে বাধাকা্ত তাঁর 
পঙ্ডিতদের জবানীতে খণ্ডিত ও বঞ্জিত পুরাতন যুক্ধিমমূহ গুনরপস্থাপিত করে; 
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প্রমাগ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, স্তীদাহপ্রথা শাস্বসম্ধিত, এমন কি 

বেদসমধিত। ইংরেজি অনুবাদে প্রাচীন রোমান কৰি প্রপেতিমূম রচিড 
সতীদাহের সপ্রশংস, উচছনাসপূর্ণ, ৰোম্যাট্টিক বর্ণনা সংবলিত এক কবিতাংশ 
উদ্ধৃত করে বাধাকাস্ত পত্র শেষ করেছেন। এই দীর্ঘ পত্রের অস্তর্সিহিত সরি 
একাধারে গর্বের ও বিষাদের । হিন্ু হিসাবে এই প্রথার জন্ত লেখক গর্ব 

অন্গভব করেছেন এবং এর অবলুপ্তির জন্য দীর্ঘনিঃশ্বান ফেলেছেন। হৃতরাং 
সতীদাহপ্রথা মনে মনে অপছন্দ করেও করেও মান্র “সমাজরক্ষা"্র জন্ত রাধাকাস্ত 
এর উচ্ছেদবিরোধী ছিলেন-_-এ যুক্তি টিকছে না। তার নিজপবিবাবে 

স্ভীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না-এ তথ্যও বাঁধাকাস্তর মতীদাহবিরোধী মনোভাব 
প্রমাণ করে না। তখনকার দিনে এমন অনেকেই সতীদাহ উচ্ছ্দে-প্রচেষ্টার 

সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন ধাদের পৰিবাবে মতীদাহ গ্রথ! প্রচলিত ছিল ন|। 

রামকমল দেন, তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু দৃান্ত দেওয়া চলে। 
সতীদাহবিরোধী আইন-প্রণয়নের পর্বে বাধাকাস্ত রামমোহনের বাদবিতর্কের 
কোনও প্রতিবাদ করেন মি এমন উক্তি কিঞ্চিৎ বিত্রান্তিকর। রামমোহন 

কলিকাঁতার ১৮১৪ বা ১৮১৫ খ্রীষ্টান স্থায়ী হয়ে “আত্মীয়দভা'র মাধামে তার ধর্ম 

ও সমাজ সংস্কারের কর্মসৃচীর গ্রকান্তয ব্যাখ্যা করবার সময় থেকেই রাধাকাস্ত- 

পোঁঠী রামমোহনের বিরুদ্ধত করে এমেছেন। ১৮১৭ খ্রী্াকে হিন্ুকলেজ 

স্থাপিত হওয়ার কালে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষমত1 থেকে তকে বাদ দেওয়ার 
চক্রান্তের মধ্যে এই মনোভাবের প্রকাশ। তা ছাড়! ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত এই 

সব প্রকাশ্ঠ বিতর্কে বাধাকান্ত সচরাচর স্বয়ং লিখিতভাবে যোগ দিতেন না। 

এর একমাত্র বাতিক্রম রুয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির মৃখপত্ে প্রকাশিত 

উইলমনকে লিখিত তাঁর পত্র। তাদের গোঠীভু্ত ও পোষিত রক্ষণশীল 
পঞ্ডিতগণকে দিয়েই তারা সাধারণত প্রতিবাদ লেখাতেন। “সতীদাহ-উচ্ছেদ' 
ও পরব কালের “বিধবাবিবাহ-প্রচলন'-_ছুটি আন্দোপনের ক্ষেত্রেই তা দেখ! 

গেছে। 'সতীদাহ-উচ্ছেদ' আইন পাশ হবার (১৮২৯) বনু পূর্ব হতেই এই বিষয়ে 
রাঁমমোহনের মতকে আক্রমণ কবে রক্ষণণীলপক্ষীয় একাধিক পণ্ডিত রচিত 

পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। উইলদনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি দ্বস্তং 

লেখনীধারণ করতে বাধা হয়েছিলেন সন্তবত এই কারণে যে বিলাতে প্রকাশিত 
ইংরেজি নিবন্ধের উত্তর ফেবার সাধ্য ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ তার পণ্তিজ্গাপের 
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ছিল ন৷। বিধবাবিবাহপ্রবর্তন-সংগ্রামেও বিষ্াসাগবের প্রবলতন রক্ষণশীল 

প্রতিপক্ষ ছিলেন রাঁধাকাস্ত দেব এবং তার আশ্রিত পর্ডিত সমাজ । 
প্রঃতপক্ষে রাধাকান্ত দেব খা রামকমল সেন সর্বাংশে নববুগোপযোগী 

চরিত্র নন। ব্যিগত ভাবে উচ্চ শিক্ষা, ন্বধর্মনিষ্ঠা, মাজিত রুচি ও নান বিষয়ে 

যোগ্যতা এদের ছিল। জনকল্যাণমূলক নানা কাছে, বিশেষত শিক্ষাবিস্তারের 

ক্ষেত্রে এর! অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু ধর্ম, 
সমাজ, রাষ্ট্র অর্থনীতি প্রভৃতি সম্পকে এরা ষে কোনও গভীর চিন্ত! করেছিলেন 

তার কোনও নিদর্শন কোথাও নেই। এদের সমপরায়ের গোঠী-পি 

ভারতবর্ষে প্রাচীন বা মধাযুগেও বিরল ছিলেন না-ধীরা দানপুণা করতেন, 

টোল-চতুষ্পাঠী-মক্তব-মান্রাসার পৃষ্ঠপোষণে অগ্রনী হতেন, জ্ঞানীগুণীকে বৃত্তি 
দিতেন, দীঘি কাটাতেন, ধর্মশাল! ও এতিমখান। নির্মাণ করতেন, নিজের! 

সাধ্যমত বিছ্যাচর্চা করতেন, পণ্ডিতদের গ্রস্থাদিরচনায় উৎমাহ দিতেন ও 

তাদের সাহায্যে স্বনামেও গ্রন্থ গ্রকাশ করতেন ; »- আবার প্রচলিত বর্ণভেদ 

ও জাতিবিভাগকে সযদ্ধে রক্ষা করতেন, সর্ববিধ যুভিহীন অন্ধ সংস্কারকে 

নিবিচাবে সমর্থন করতেন স্বাধীন সংস্কারমূক্ত চিন্তার মূলোচ্ছেদ করতেন ও 

বিরোধীপক্ষের ধোপা নাপিত বন্ধ করতেন। ব্যক্তিগত নান! সদৃগডণ থাকা সত্বেও 

এরা গতানুগতিক মনোভাবের প্রতীক, যুগপরিবর্তনের অন্ৃকুল মাঁনসিকতাকে 
বুঝতে সম্পূর্ণ অক্ষম। একযোগে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থন ও মস্্রসারণের ও 
সামাজিক এবং ধর্মীয় অচলায়তনের সংরক্ষণের চেষ্টা করে চললে যে ম্পক্চ 
দ্বাবিরোধের সৃষ্টি হয় তা৷ তলিয়ে দেখবার মত অন্তর্টি এদের ছিল না। 
নানাবিধ মৎকাজে অগ্রণী হওয়া সত্বেও নৃতন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাই এব! 

'এযানাক্রনিজ ম' হয়ে বইলেন। নব্যবঙ্নগোরষ্ঠীর ছুই প্রতিনিধি রাধাকান্ত দেৰ 

সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তা রামমোহন-ডিরোজিও সংক্রান্ত রাধাকাস্তর 

মনোভাবের উচিত যুল্যায়ন 'বলেই গণ্য হবে। প্রথম জন ডিরোজিও-শিক্ঠ 

কষমোহন বন্দোপাধায়। ভার প্রতি রাধাকাস্তর আচরণ সর্বদা গ্রশংসাযোগ্য 

হয়নি । পটলভাঙ্গ। গ্বুলের শিক্ষকপ্ থেকে তরুণ কৃষ্মোঁহনের অপমারণের জন্য 

রাঁধাকাস্তর মংকীর্ণ মনোভাব ও অন্তায় ছেদই সম্পূর্ণ ঘায়ী। তা! লদেও ১৪ মে 
১৮৬৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বাধাকাস্তর স্বৃতিসভায় কফমোহন শিক্ষাবিভারের 

ক্ষেত্রে তার গ্রচেষ্টার প্রশংসা করে ওঁদার্ষের পরিচয় দিয়েছেন) কিন্তু সেই সঙ্গে 
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কালোপযোগী বিবেচনা করা যেতে পারত । কিশোরীাদ মিত্র ডিরোজিও- 
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177011০ 0010107,1*১* কৃষ্ঃমোহনের পূর্বোদ্কত রামমোহন প্রশস্তি পাঠ করলে 

জান! যাঁয় শ্রদ্ধা ও অন্থরাগের পান্রকে মন খুলে প্রশংসা করবার অভ্যাস তান 

ছিল। সে তুলনায় রাঁধাকাস্ত সম্পর্কে তিনি অনেক সংযতবাক্ ও ইন্গিতপরায়ণ। 
রামমোহন সম্পর্কে কিশোরীদের গভীর শ্রন্ধা তীর পূর্বোদ্ধত রামমোহন 

সংক্রান্ত ইংরেজি নিবন্ধে মবিশেষ প্রতিফলিত; এবং বাধাকান্ত বিষয়ক 

মন্তবযেও তিনি তুলনামূলক বিচারে রামানন্দ ও রামমোহনের প্রসঙ্গ উত্থাপন 

করেছেন। রামমোহনের গ্রব্ল প্রতিপক্ষ ছিলেন বাধাকাস্ত-রামকমল- 

ভবানীচরণ প্রমুখ পরিচালিত ধর্মপভাগোগী । রামমোহন ও বাধাকান্ত ম্পকিত 

কু্মোহন ও কিশোরীচাঁদের উক্তিতে এই ছুই পক্ষের প্রতি নবাবঙ্গগোীর 

মনোভাবের পরিপূর্ণ বৈসাদৃশ্ লক্ষণীয় । 

ডিরোজিওশিয্লগণ গুরুর নিকট যে সম্পদ লাভ করেছিলেন তার একটি 

হুল স্বাধীন বিচারবুদ্ধি, অপরটি নৈতিক মততা। ডিরোজিও আর কিছুকাল 
জীবিত থাকলে কোন গঠনমূলক পন্থায় তাঁদের এই আদর্শগুলি রূপায়িত করবার 

অন্গপ্রেরণ! ও শিক্ষা দিতেন তা! জানবার উপায় নেই। সাধারণ ভাবে দেখা যায় 

নবাবঙ্গগোষ্ঠী ছাত্রাবন্থা থেকেই নানা মভাসমিতি সংগঠন করে সেগুলিকে 

বিভিন্ন তত্ব ও সমন্তার আলোচনা ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমে পরিপত 

করেছিলেন । একাডেমিক এসোসিয়েশন (১৮২৮) ও তার প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত 

অপর নাতটি মভা, শিবনাথ শান্্রী কধিত “এপিস্টোলারি এসোমিয়েশন' 

ৰাঁ 'পত্রালাপ-সমিতি', “সোসাইটি ফর দি এক্ইজিশন অব. জেনাবেল 
নলেজ' বা সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা লভা' (১৮৩৮ ), বিগত শতাব্দীর কুডির ও 

তিরিশের দশকে এই তাঁবাদর্শের প্রতিনিধিস্থানীয়, কয়েকটি সংস্থা | “সাধারণ 
জানোপার্জিকা সতা'র কর্ণধারগণ যথা--তারাটাদ চক্রবর্তী, রামগোঁপাল ঘোষ, 

প্যারীটাদ মিত্ব, রামতন্থ লাহিড়ী, কঞ্চমোহন বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং এর 
পরিদর্শক ডেভিড হেয়ার--দকলেই ডিরোজিও ও রামমোহনের প্রতি 

শদ্ধাবান এবং রক্ষণশীল ধর্মদতাপস্থিগণের বিরুদ্ধ মমালোচক। কিন্ত বিশুদ্ধ 

জাদচর্চার কেন্তরপেই বর্ণিত মংগঠনগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ? এগুলির উপযুক- 
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সাধারণ সংজ্ঞা হল 'আলোচনাচন্র' বা 50৫5 ০4০16 | স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও. 

নৈতিক মূলাবোধসমূহকে জাতীয় জীবনের বৃহত্বর ক্ষেত্রে কি ভাবে প্রয়োগ কর! 
যায় সে বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা! এই মভাগুলি দিতে পারেনি-দেওয়ার 

সুযোগ বা সাংগঠনিক যোগাতাও এগুলির ছিল কিন! সন্দেহ। একটি সন্কি 

ভাবাত্মক প্রততিষ্ঠাভূমি ও উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র উদ্ধদ্ধ তরুণ মানস ক্রমশ আবিষ্কার 

করেছিল রামমোহন ও ত্দীয় মণ্ডলীর আদর্শ ও পরবর্তী কর্মধারাঁর মধো এমন 
নে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। 'প্রথমপর্ব থেকেই ডিরেজিও ও ইয়ং বেঙ্গল 

গোষ্ঠী কিছু কিছু মতপার্থকা সত্বেও রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যদিও 
বামমোহনের অন্থবতিগণের প্রতি তাদের মনোভাব ছিল অপেক্ষাকৃত কঠোব। 

ভিরোজিওর মৃত্যুর পর তিরিশের দশক থেকে লক্ষ্য কথা যায় বামমোহন 

সম্পর্কে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোঠীর শ্রদ্ধা ক্রমবর্ধমান এবং কর্মক্ষেত্রে রামমোহন-শিষাদের 

সঙ্গে তাদের ব্যবধান উত্তরোত্তর বিলীয়মান | ডিরোজিওর কয়েকজন প্রধান 

শিল্পের ( রসিক? মল্লিক, মাধবচন্ছ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্ায় প্রভৃতি ) 
উদ্যোগে স্থাপিত “হিন্দ ফি স্কুল নামক বি্ভালয়ের অর্থনাহাযাকারা পৃষ্ঠপোষক: 

গণের মধ্যে “নংবাদকৌমুদী' থেকে ১১ ফাল্গুন ১২৩৮ (ইং ২২ ফেব্রুয়ারী 
১৮৩২) সংখা! “সমাচারদর্পণ' উদ্ধৃত করেছেন দ্বাবুকানাথ ঠাকুর, প্রপনকুমার 
ঠাকুর, কালীনাথ রায় হরচন্ত্র লাহিড়ী ও বরেভাঃ এাডামের নাম।** প্রসন্নক্মার 

প্রভৃতি রামমোহনমণ্ডণীভূক্তগণের প্রতি প্রগতিশীল তরুণ সমাজের বিরূপতা 

এই সহযোগিতার অন্তরায় হঃপি। প্রমন্নকুমারের মত. ছ্বারকানাথ ঠাকুরও 

এক সময়ে ছিলেন 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠার প্রথর সমালোচনার পাত্র এবং এ দের 

মুখপত্র 'জানাম্বেষণণ তার প্রতি অতি কটু তিরস্কার বর্ষণ করেছিল ।*” কিন 

ক্রমশ এই দ্বারকানাথই হয়ে উঠলেন সব দিক দিয়ে তরুণ সমাজের 'হিরো।' 

এর প্রধান হেতু হর বাঙালীদের মধ্যে দ্বারকানাথই সর্বপ্রথম ইংরেজ 

ব্যবদায়ীদের স্বাধীন অংশীদাররূপে স্বোপাঞ্জিত অর্থের সাহাযো প্রচুর মুলধন 
নয়ী করে যুগোপযুক্ত আধুনিক পদ্ধতিতে বাবসায় সংগঠন করেছিলেন। বিদেশী 
বাবসায়-প্রতিষ্ঠানে অভান্ত মৃত্হুদ্দিগিত্বি করার পরিবর্তে তিশি ম্বয়ংনির্ভর 

বাণিজাপতিকূপে নিজেকে গ্রতিঠিত করেন। ১৮৩৪ গ্রীষ্টান্ধে বিখ্যাত কার 

ঠাকুর কোম্পানী স্থাপিত হয়। এর মধো "ইয়ং বেঙ্ুল' দলভুক্ত প্রগতিশীল 
ত্বক গ্রতাক্ষ করেছিলেন ভারতের ভবিস্বৎ ধনসমৃদ্ধির পূর্বাভাষ। ভাদের 

৪৭4 



মুখপত্র 'জানাম্বেষণ' এসম্পর্কে লেখেন; “আমরা আহলাদপূর্বক প্রকার 
করিতেছি 'তদ্দেখুয় কতক মর্ধাদাবস্ত মহাশয়ের! এই প্রশংসিত খভিগ্রায় 

করিয়াছেন যে তাহারা এক বাণিজ্যের কুঠি স্থাপন করিয়া ঠাকুরান কোম্পানি 
.[188916 810 09087895 ] নামে এ কুষীর কাধ চালাইবেন () ইহাতে 

বোধ হয় এদেশের মঙ্গলাকারজ্ষি লোকেরা নাধারণের উপকারজনক এই 

অতাশ্চ্ধ সাহমিক উদ্যোগের অসংখা প্রশংসা করিবেন (|) এবং আমর! অন্ুমান 

করি এই দৃষ্টান্ত দর্শনে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মন এইরূপ উত্তম কর্মে প্রবর্ত 

হইয়| বাণিজাকার্ধ করত পুনশ্চ হিন্দস্থানকে অতিসমৃদ্ধ ও মর্ধাদাশালী 
করিবে 0)... বোধ হর এদেশের দুরবস্থা পরিবর্তনের কাল উপস্থিত হইল এবং 

পৃথিবীর বাণিজাকারি দেশের সহিত হিন্ুস্থানেরো৷ নাম লিখিত হইবে () 
অতএব আমরা! প্রার্থনা করি এইক্ষণে ঠাকুরের! যে পথ দেখাইবেন এই দৃষ্টান্ত 

আমাদের দেশীয় লোকেরাও উপকারজনক প্রশংসিত মাহলিক ব্যাপারে প্রবস্ত 

হন এবং হিন্দু নামেতে যে এই কলংক ছিল তাহার! নির্বোধ ও নিষ্ধ! 

তাহা দুর করেন"'.”?** এই স্বাধীন বাণিজাক উদ্ভমের সঙ্গে দ্বারকানাথের 

মধো তারা লক্ষ্য করেছিলেন, প্রগতিশীল আধুনিক দৃটিভঙ্গী, মর্ববিধ 
কল্যাণকর্মের প্রতি প্রগাঁ সহানুভূতি ও বিরাট দানশীলতা। সেই কারণে যে 
ঞ্ানান্বেষণ' একদ। তাঁকে কঠোর নমালোচনা করেছিল, সেই পত্রিকাতেই 
কয়েক বৎসর পরে তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়, “এইক্ষণে হিন্ুগণের মধ্যে ধর্মনিষ্ঠ € 

পরহিতৈষী মনুস্ত তন্িন্ন আর দৃষ্ট হয় নাই ১৭৭ 
সমাজ ও বাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ হরে কি ভাবে নিয়মতান্ত্রিক 

প্রণালীতে পরিচালিত আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের আদর্শ বূপায়িত ও দাবী 

আদায় করা যাঁয় এ বিষয়ে আধুনিক কালে :দেশে পথপ্রদর্শক রামমোহন রায়। 

তীর অন্ুবতিরূপে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রম্থখ এ বিষয়ে 

যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এ দেশীয় ভৃত্বামীদের নানা সমস্তার 
সমাধানকল্পে ও সরকারী কর্তুপক্ষের কাছে তাদের দাবীদাওয়াগুলি 
জোরাঁলোভাবে উপস্থিত করবার উদ্দোস্টে একটি সংঘস্থাপনের প্রস্তাব প্রথষ 

করেন প্রসন্রকুমার ঠাকুর তৎ্সম্পাদিত 'রিফমার' পত্রে ১৮৩৩ সালে ।১১ 

১৮৩৮ শ্রীষটানে এই প্রস্তাব কার্ধে পরিণত হয় এবং 'ল্যা্ড হোলডার্স, সোসাইটি 
নামক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।১২ এই লংগঠনে অবনত দলমতনিধিশেধে 
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তৎকালীন জমিদীববর্গ সকলেই যোগ দিয়েছিলেন, তৰে এর মূল প্রেরণ! 
এসেছিল প্রদন্নকুমার, ছারকানাথ প্রমুখ রামমোহনমণ্ডলীভূক্ত জোতিহদের 
কাছ থেকেই । যদিও এই সংস্থার প্রধান আদর্শ ও উদ্দেন্ঠ ছিল জমিদার- 
শ্রেণীর স্বার্থপংবক্ষণ এবং সেক্ষেত্রেও এর কীতি মামারুই তবু মংঘবদ্ধ বাজনৈতিক 

আন্দোলনের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এটি পরোক্ষভাবে তদানীস্তন 

প্রগতিশীল তরুণ সমাজকে ভবিষ্তৎ কর্মক্ষেত্রে উদ্বোধিত করেছিল সন্দেহ নেই। 

দ্বারকানাথের জনৈক চরিতকাঁর যথার্থ বলেছেন, “৪ [18701701163 
9০০1৪--.95 056 250 0:15016 26800 40 106717121706 21701160651, 

88500180101) 00. আা6561:1) 11769 10) [1012) ভা1)161% 06076 1 ও0006 

16598065 81) €2100171 000 06 000016,---055615 55 0:0100115612% 

10010001110 016 11560501006 ০0010” 1১০৩ ১৮৪২ মালে প্রথমবাৰু 

ইলগ ভ্রমণকালে এই 'ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটির" মুখপাত্র রূপে দ্বারকানাথ 

রামমোহন বন্ধু উইলিয়ম এডাম কর্তৃক ১৮৩৯ মালে প্রতিষিত তত্স্থ ব্রিটিশ 

ইপ্ডিয়া সোসাইটি'র সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং উক্ত প্রত্ষ্ঠানের সম্পাদক 

দ্বাসমুকি আন্দোলনের এবং মানবাধিকার (00209101181)68) প্রতিষ্ঠা নংগ্রামের 

অন্তম নায়ক, প্রগতিশীল 11801081) রাজনীতির পরিপোষক, বিখাভ 

বাগী জর্জ টম্প সনকে ফিরবাঁর সময় ভারতে নিয়ে আসেন। টম্পসনের কাছে 
ডিরোঁজিও অনুপ্রাণিত “ইয়ং বেঙ্গল" গোঠী সাক্ষাৎ ভাবে তানীস্তন প্রগতিশীল, 

রাঁজনীতিতে দীক্ষা লাভ করেন ১৮৪৩ গ্রীষ্টাজে এই অগ্নপ্রেরণার ফলে 

কদিকাতায় জন্মলাভ করে “বেঙ্গল ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোদাইটি' নামক প্রগতিশল 
রাজনৈতিক সভা । কেবল জমিদারগোষ্ঠাব নয় সর্বশ্রেণীর ভারতীয়গণের স্বার্থ 

সংরক্ষণ ও অধিকার লাভের উদ্দেস্টে শৃস্তিপূর্ণ ও বৈধ পদ্ধতিতে আন্দোলন 

করাই ছিল ছিল সতার নীতি। এর প্রতিষ্ঠা ও কর্মধারার মধ্যে রামমোহন 

শিশ্ত এবং ডিরোজিও-ছাত্রগণের সম্পূর্ণ একাত্মতা ও সহযোগিতা লক্ষ্য করা 

যায়। স্থৃতরাং দেখা যাচ্ছে ডিরোজিও-শিষ্বগণ তাদের »যত্ব অন্ুশীলিত, 

প্রগতিঈল রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে সংগঠিত কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের অন্য পরোক্ষ 

ভাবে খণী ছিলেন কিছু কিছু উদ্যোগী রামমোহন-শিষ্তের--বিশেষত দ্বারকানাথ 

ঠাকুরের কাছেই । বিনা'কারণে তীব] দ্বারকানাথকে নিজেদের হিরো' গণা 

কৰেন নি। ১৮৫১ লালে রাজনৈতিক সংস্থা গড়বার এই প্রবণতা! পরিণত- 
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তর রূপে পেল “ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠার মাঁধায়ে। 

প্রতিষঠাতা-সম্পাদক ছিলেন ত্বারকানাথ-পুত্র দেবেজ্রনাথ ঠাকুর। রাজনৈতিক 
ভূমিতে রামমোহনপন্থী ও ডিরোজিওপন্থীগণের সম্মিলিত কর্মোগ্ঘমের আর এক 
ষ্ান্ত এই সংস্থা; সর্বশ্রেণীর ভারতবাসীর জন্য রাজনৈতিক অধিকার অর্জনই 

ছিল এর লক্ষ্য। 

রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন ছ্বারকানাথের সাহায্যে ও 

পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' এবং উত্তকালে 'ব্রিটিগ 
ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন রামমোহন-ডিট্রাঁজিওর ভাবধারার সম্মিলন ঘটিয়ে ছিল, 

তেমনি প্রগতিশীল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্মে ক্ষেত্রে ডিরোজিও উদ 

তরুণ মানস সর্বপ্রথম এক ভাবাত্মক গ্রতিষ্ঠাভূমি ও সংগঠিত কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেল 
যখন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাঝে রামমোহনের ভাবশিয়্ দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর “ততববোধিনী' 

নভা' স্থাপন করলেন । প্রতিষ্ঠাতার আধ্যাত্মিক জীবনের উন্মেষের সঙ্গে এই 

সভার জন্মকাহিনী ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। গ্রথম বয়েসে স্বীয় ধর্মজিজ্ঞালার 

সন্তোষজনক উত্তর ন! পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ যখন তীত্র মানসিক অশান্তি ভোগ 

করছিলেন সেই মুহূর্তে ( সম্ভবত ১৮৩৮ খ্ষ্টাব্বের কোনও সময়ে ) ভিনি 

রামমোহন সম্পাদিত 'ঈশোপনিষ?-এর একখানি ছিন্নপত্র কুড়িয়ে পান ও তার 
প্রথম ক্লোকটির (“ঈশাবান্যমিদং সর্বং'- ইত্যাদি ) মমীর্থ অবগত হয়ে ঈদ্ষিত 

শান্তি লাভ করেন। এর পরেই তার উপনিষদ অধায়ন, প্রচলিত হিন্দুধ্মে অনাস্থ। 

মঞ্চার ও রামমোহন প্রচারিত ব্রক্মবাদ অন্ুশালন--ফলে 'তত্ববোধিনী লভা'র 

হঠি। এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল ব্রান্ষধর্ম গ্রচার ও ব্রাঙ্মমমাজের লংগঠনকে 

দু করা । সভার ১৭৬৮ শকের ( ১৮৪৬-৪৭ খ্ীষ্টান্বের ) 'সাংবংরিক আয়-বায়- 

নিরপণপুস্তক'-এ গ্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে-এর উদ্দেশ্ত সম্পর্কে বলা 
হয়েছে £ “কিয়ৎকাল হইতে এদেশে যথার্থ পরমেশ্বরের উপাধনা লু হওয়াতে 
লৌক সকল অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ হইয়া নান! গ্রকার কাল্পনিক ধর্মের অনুষ্ঠানে 
অনর্থক কাল হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । বিবিধ প্রকার প্রতিম! নিাণ করিয়া! 
তাহার উপাপনাকেই পরম ধর্ম জ্ঞান করিতে লাগিলেন ।"'-তদুপলক্ষে উপাসক- 

ভেদে পরস্পর ঘেষ-ঈর্ধার বাহুল্য হইয়! উঠিল। ধর্মের বন্ধন শিথিল হওয়াতে 
পরষ্পর এক্যতারও শিথিল হইল।-. এতন্্রপ দুরবস্থা সময়ে সৌভাগোর চিহ্ন 
স্বরূপ হইয়া মহাত্মা! শ্রধৃক্ত রামমোহন রায় এই বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইলেন। 

'চিশিত 



সশ্বরেচ্ছায় তিনি নানাবিধ শাঙ্ছের বিধিদর্শা হইয়া তদ্ধিষয়ে অনাধারণ ক্ষমতা 

সম্প্ন হইলেন ।...তিনি বোদপ্রণীত একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা 

প্রচার করিবার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে তজ্জন্য তাহার আত্মীয় কি অপর 

অনেকেই তীহার বিপক্ষত! করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ম্লান না 

হইয়া শ্বীয় অভীষ্ট নিদ্ধির নিমিত্ত যত্ব করিতে একদিনের মিমিত্তেও অন্ৎলাহী 

হয়েন নাই ।-..কলিকাতা নগরে জোড়ার্সাকো। পল্লীতে এক ব্রান্ধসমাজ তিনি 

স্থাপন করিলেন, তাহার তাৎপর্য এই যে এ সমাজ উপনিষত পাঠ ও ব্যাথ্যান ও 

পরমার্থ ঘটিত সংগীতাদি ছারা পরব্রন্ষের উপাঁসন! বিশিষ্ট রূপে হইতে পাবে... 

তাহার অবর্তমানে তাহার কতিপয় বন্ধুর আয়াসে কিয়ৎ দিবম এ মমাজের কষ 

এক প্রকার নির্বাহ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু কালক্রম এ ব্রান্মমমাজের এ 

প্রকার অবসন্নত! হইল যে পাচ ছয় উধব” সংখ্যা আর সমাজে দৃষ্ট হইত না এবং 

ব্রাঙ্মধর্ম বিষয়ের আলোচনা বা আন্দোলন লুপ্ধ প্রায় হইল।""'মহাত্থা রাজার 

সমকালবর্তা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তট্টাচা্ধ মহাশয়ের উপদদিষ্ট কতিপয় 

বাকি ১৭৬১ শকে ব্রাঙগধর্ম গ্রদীপ্ত করিবার মানিসে তত্ববোধিনী নায়ী এই সভা 

স্বাপন করিলেন। এদেশের কার্পনিক ধর্ম নিরাকরণ পূর্বক বিস্তাররূপে 

্রাহগধর্ম প্রচার করাই এ সভার সংকল্প, এ নিমিত্তে ইহার প্রথম নিয়ম এই 

ধার আছে যে 'বিবিধ উপায় দ্বারা তত্ববোধিনী সভা ত্রাঙ্গধর্ম প্রচার 

করিবেন।”১*৪ সভার মৃখপত্র তিত্ববৌধিণী পত্রিকা' ১ ভান্্র ১৭৬৬ শক 

( ১৮৪৩-৪৪ এঃ ) সংখ্যায় ইংরেজিতে এই বিবরণের সারমর্ম দিয়েছেন ; “7106 
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উল্লেখ করেছেন, প্রথম থেকেই স্থির হয়েছিল তন্ববোধিনী সভার উপাসনাদির 

কাছ ব্রাঙ্মদমা্গ ও ত্রাঙ্মদযাজের ততবাবধানের কাজ সভা করবে।১** 

ইউয় সংস্থার এই ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে এব শেষ পর্যন্ত ১৭৮১ শকাৰে 
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( ১৮৫৯ প্রীষ্টাবে ) তত্ববোধিনী সভা তার শ্বাতিস্থ্য হারিয়ে ত্রাহ্মদমাজের সঙ্গে 

যিশে যায়। এর জীবৎকালে অর্থাৎ ১৮৩৪ থেকে ১৮৫৯ পর্যন্ত ধুঁডি 
বখসরে--এই সভা। ছিল লমসাময়িক বিভিন্ন প্রগতিশীল গোচীর সর্বাধিক 
শক্তিশালী ও প্রভাবসম্পন মিলনভূমি ও কর্মকেন্ত্র।১" যা দশজন সভা 

নিয়ে সভার কাজ স্থরু হয়েছিল ; কিন্তু এই প্রগতিখল সংস্থাটির আকর্ষণ এত 

ক্রুত বেড়ে যান থে কিছুকালের মধোই এর সভ্াসংখা! দরাডিয়েছিল আট 

শতেরও অধিক- লে যুগের পক্ষে য| তাই বিশ্বয়কর।১* ব্রাহ্মসমাছের 

সংগঠন, হিন্দুশাস্ত্র ও ভারতের পুরাঁতত্ব চর্চা, আংনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন, 

শিক্ষারিস্তার, সমাজসংস্কার, ভারতব্ষীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর খ্রীষ্টীয় দর্ 

যাঁজকগণের আক্রমণের প্রতিবাদ, শ্রীষ্ধর্মের প্রসার রোধ, জমিদার ও 

নীলকরগণের অতাচারের বিরুচ্ছে প্রজাপক্ষ সমর্থন, পরোক্ষ রাজনীতি চর্চা, 

বাঙলা সাহিতোর চর্চা গেভুতি ক্ষেত্রে এর জীবৎকালে সভা! সর্বদা অগ্রণী 

ভূমিকা! গ্রহণ করে দেশে প্রবল আলোড়ন তুলেছিণ। তত্ববোধিণী তার 
“বার্ধিক আয়ব্যয়-স্থিতির নিরূপণ পুস্তক" গুলিতে ও সভা মু'পত্র 'তন্ববোধিনী 

পত্রিকখর ফাইলে নিয়মিত ভাবে মুদ্রিত এর স্থবিস্তীর্ণ মভাতালিকার 

প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় প্রতিষ্ঠানটির যধ্যে মে-যুগের তিশটি স্বতনত্ 

প্রগতিগল চিন্তাধারা একত্র মিলিত হয়েছিল । বামমোহন প্রচারিত ব্রদ্মবাদের 

দ্বারা অন্ধগ্রাণিত এবং তাঁর মৃক্কি আন্দোলনের অনুরাগী রামচন্দ্র বিদ্াবাগীশ 

প্রসন্নকূমার ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রমাপ্রসাদ রায়, লালা 

হাজারীলাল, ব্রজেন্্নাথ ঠাকুও রমানাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বস্থ, রাখালদাস 

হালদার প্রভৃতি ছিলেন এক ধারার প্রতীক। এদের মধো সকলে না হলেও 

অধিকাংশ নব প্রচপিভ পদ্ধতিতে ব্রাক্ষধযে দ্বীক্ষিত। সভাগঠনে প্রধান 

উদ্যোজা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বম্বং। কালক্রমে এই যগুলীর মধ্যে 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাজনারাঘণ বন প্রমুখ ধ্যানপরায়ণ ঈশ্বরজিজ্ঞান্থ এবং 
অক্ষয়কুমার দত্ত রাখালদাস হালদার অনঙ্গমোহণ মিত্র প্রমূখ বিদ্ধ যুক্তিবাদী 
ছুই পরম্পরবিরোধী গোঠীব হুষ্টি হয়। অপর এক দলভুক্ত ছিলেন তেদস্বী 
সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্ত্র বিগ্ভাসাগর জানতপম্থী বাজেন্ত্রপান মিত্র, কালী প্রধনন 

সিংহ প্রভৃতি । বাক্তিগত জীবনে এব! কেউ দীক্ষিত বা আহুষ্ঠানিক ব্রাহ্ধ 

ছিলেন না; “তত্ববোধিনী লভা'র মধো মমাঙ্গসংস্কাখ, সাহিত্য সেবা! পুরাবৃত্ত- 
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চা ইত্যাদির অন্ুলনের একটি অনুকূল পরিবেশ লক্ষা করেই এই মনীষীরা 

সভার প্রতি আকুষ্ট হয়েছিলেন । এই ধারাভুক্ত সভাসংখ্া। ছিল প্রচুর এবং 

এদের মানসিকতার বৈচিত্রোর কথা ম্মরণে রাখলে একে মিশ্র ধারা বল! 

সঙ্গত। তৃতীয় ধারার অন্তর্গত হলেন তারাটাদ চক্রবর্তী, চন্ত্রশেখর দেব, 

রামগোপাল ঘোষ, পাবীচাদ মিত্র, রামতন্থ লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, 

শিবচন্্র দেব, দিগম্থর মিত্র, হরচজ্জ ঘোষ, অমৃতলাল মিত্র, রামচজ্ত্র মিজ্ত, 
ব্রজনাথ ধর, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ 
ঘোষ, কিশোরীাদ মিত্র, শ্যামাচরণ সেন প্রমুখ হাদের অধিকাংশই হয় 

ডিরোজিওশিষ্ক অথবা! ডিরোজিও হ্ষ্ট ভাবপরিমগ্ডলভক্ত 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর 

প্রতিনিধিস্থানীয়। আপন সংগঠন-নৈপুণোর দ্বারা দেবেশ্রনাথ তত্ববোধিনী সভার 

যধ্যে সমসাময়িক প্রগতিশীল চিন্তার এই ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়েছিলেন। আমরা 

দেখেছি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের পরম অন্রাগী হয়েও রামমোহন ভারতীয় 

ব্ন্ববাদ ও দেশের ক্লাসিকাল সংস্কৃতির মর্মজ্ঞ ছিলেন এবং এই প্রাচা-পাশ্চাতা 

ভাবধারার সমগ্বয়ের মাধ্যমে নৃতন জীবনদর্শন গঠনের প্রয়ামী হয়েছিলেন । 'তত্ব- 
বোধিনী সভা? জাতীয় জীবনে এই আদর্শকেই বূপদান করবার ব্রত গ্রহণ করেন। 

এই সভার অনুন্থত মার্গেই শ্বাধীনচেতা| সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী ডিরোজিও-শিষাগণ 

উপযুক্ত গঠন-মূলক কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন । পাশ্চাতা শিক্ষার প্রভাবে ছাত্র- 

জীবনে তাদের মনে ষে মাঁদকতার সঞ্চার হয়েছিল তার ফগে সাময়িক ভাবে 

এঁদের কেউ কেউ হয়তো! মানসিক ভারসামা হারিয়ে ফেলেন, কেননা উচ্ছ্বাস 

বা আতিশষাই তারুণোর ধর্ম। তত্ববোধিনী নভার যুগে দেখা যাচ্ছে তাদের 

জীবনের গ্রথম পর্বের সেই বিচ্যুতি অপসারিত, তারা৷ সম্পূর্ণ আত্মস্থ । জীবনের 
এই প্রকৃত হ্ষ্টিশীল পর্বে রামমোহনের সমস্বয়াদর্শের প্রতি আর তাদের বিরূপত। 
নেই; এই আদর্শের রূপায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তত্ববোঁধিনী মভার মধো তাই তীর! 

উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পেয়ে এর সাশ্পদ গ্রহণ করেছিলেন। 

এই স্থত্রে উনবিংশ শতাৰীর চল্লিশের দশকে স্থাপিত 4131000 736০- 

71১11217000210 9০০1607 ও পঞ্চাশের দশকে প্রতিষিত “সমাজোরতি- 

বিধায়িনী হুঙ্গদ-সমিতি, নামক সংস্থাছয়ের আদর্শ ও কর্মপন্থাও 

পর্যালোচনার যোগ্য । ১৮৪৩ গ্রীষ্টান্বের ১* মে প্রথমোক্ত সভাটি নবা 

বঙ্গগোষ্ঠীর অন্যতম মুখপাঁজ রামমোহনের অনুরাগী ও উত্তর জীবনে রামপুর 
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বোয়ালিয়৷ (রাঁজসাহী ) ত্রাঙ্মসমাজের সংগঠক কিশোরীচাদ মি কলিকাতায় 
্বগৃহে স্থাপন করেন। ১৮৪৬ পর্যন্ত গ্রতিষ্ঠানটি জীবিত ছিল 1১১ এর মাসিক 
অধিবেশনসমূহে পঠিত এক গুচ্ছ ইংরেজি-বাঙল! প্রবন্ধ [)180001563 182 

৪০ 006 0065801)85 ০01 006 1310010] 2156001011818001010 90০166 

৬০1. [ নামে ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে মুদ্রিত প্রথম প্রবন্ধে 

কিশোরীচাদ লিখেছেন £ 06 0016০৮0৫006 ৭ন/05 710600101182- 

0010015 90০10 18 006 ০0105800801 19018] 2180 1611810115 

166111)8, [015, 25 06 ৬৩ 1081006 10001165, 00 01:010066 1056 €0 

300 270 106 00 1091), 1136 50016 2108 8 0156 6306001189- 
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015 75 006 800৫ 01 00069 210 068012168 04 10081 2৪ 16%০৪16৫ 
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১৪1০3*1১১০  প্রতীকোপাসনাবঞ্জিত বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক 

মূলাবোধের অন্ুশীলন, মানবপ্রেম ও অপাশ্প্রদা্িকত! প্রভৃতি আদর্শগুলির 
একত্র সমাবেশ থেকে বুঝতে অস্থবিধা হয় না, এই সভা! স্থাপনের মূলে 
বামমোহনের আদর্শ ক্রিয়াশীল। বস্তুত এক বৎমর পরে 0810000. 6৪1 

প্রে প্রকাশিত পূর্বোদিখিত 'রামমোহুন রায়' শর্বক তার ইংরেজি প্রবন্ধ 
কিশোরীটাদ ম্পই বলেছেন, ঈশ্বরভক্তি ও মানবপ্রেমের সুষ্ঠু সমন্বয়ের আদর্শ 
পূর্ণ বিকশিত হয়েছে রামমোহনের মধ্যে--তার জীবনদর্শনের যদি কোনও 
ইজ নিরধারথ করতে হয় তাহলে তাকে আঁখা! দিতে হয় [1)60711197700:0- 

90507 হিন্ু খিওফিলানথে পিক সোসাইটি” মেই আদর্শই অন্থদরণ করে 

চলেছে।১১০ক সভার অধিবেশনগুলিভে ধারা নিয়মিত উপস্থিত থেকে 
্রব্াধি পাঠ করতেন বা আলোচনায় ঘোগ দিতেন তাদের মধ্যে ছিলেন 
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দেবেন্্রনাথ ঠাকুর; অক্ষয়কুমার দত্ব, রামগোপাল ঘোষ, পারীচাদ যিজ্ব, 
ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত ( কবি ও সাংবাদিক ). কুষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতৃতি। 

'সমাজোন্লতিবিধায়িনী হুহাদ-সমিতি' ১৮৫৪ খ্রীষ্টাের ১৫ ডিসেম্বর গ্রতিষিত 

হয়। এর সভাপতি ছিলেন দেবেজনাথ ঠাকুর; যুগ্ম সম্পাঁদক : কিশোরীটাদ 

মিশ্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত: কার্ধনির্যাহক সমিতিতে ও সাধারণ সান্য- 

তালিকায় নবাবঙ্কগোগঠার অনেকেই উপস্থিত-যথা প্যারীটাদ মিত্র, চন্ত্রশেখর 

দেব, দিগন্বর মিত্র, হরিশচক্ষ মুখোপাধায়, শিবচজ্া দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, 

রসিকরু্চ মল্লিক, রাঁধানাথ শিকদার, গৌরদাস বসাক, প্রড়তি। বিধবা- 

বিবাহ গ্রচলন, বহুবিবাহনিবারণ, জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে গ্রজাসাধারণের 

্বার্থসংরক্ষণ, হিন্দুদমাজে প্রচলিত উৎসবাহুষ্ঠানগুলি থেকে নিষ্ুর অশালীন 
আচরণসমূছের অপসারণ প্রভৃতি কাজে এই সভার প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখের 

দাবী বাখে।১১১ “হিন্নু থিওফিলানথে পিক লোসাইটি' এবং 'হৃহদ-সমিভি- 
দু'টি সংস্থার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে, রামমোহন ও ডিরোজিওর ভাবধারা একই 

শ্রোতশ্থিনীতে পরিণত হয়ে একই খাতে একই লক্ষা অভিমুখে গ্রবাহিত। কিন্তু 

“তত্ববোধিনী সভা'র পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচা প্রতিষ্ঠান চটির জন্ম একথা বিশ্ব 

হলে চলবে না। এ যুগের প্রগতিশীল মনন ও কর্মজগতেব প্রেরণার প্রধান 

উৎন “তত্ববোধিনী সভা'_তার প্রতিষ্ঠার মূলে যে আদর্শ কার্যকরী--উক্ত 

সংস্থায়ের পশ্চাতেও তাই । এমন কি 'তত্ববোধিনী সভা' ধাঁদের উদ্ভোগে 

ও ধানের সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল--তাদেরই দেখা যাচ্ছে 'হিন্ব 
ধিওফিলানথে পিক মোসাইটি' ও 'হহদ-সমিতি'র কর্মকর্তা ও সভারপে। এ 
যোগাযোগ আকম্মিক নয়। রামমোহন যার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন বাকিগত 

ভাঁবে নবাবঙ্গগণ অনেকেই সেই জীবনচর্যা গ্রহণ করেছিলেন আলোচনা প্রসঙ্গে 

পূর্বে ত| দেখা গেছে । বিগত শতাব্ধীর চল্লিশের দশক থেকে ডিরোজিও- 

প্রভাবিত তরুণগো্ি মচেতন ও সুপরিকল্পিত ভাবে দাংগঠনিক ভিত্তিতে 

সেই আদর্শকে জাতীয় জীবনে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তত্ববোধিনী 

যুগে ছুই তাবধারার সমস্থিত আদর্শ ই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল । 

উপসংহারে মাত্র একটি ক্ষুদ্র বক্তব্য থাকে । এতিহাসিক তথাবিচারের ঘাবা 

দেখা গেল রামমোহন ও ভিয়োজিও যে দুই প্রগতিশীল এঁতিহধারা স্থাষ্ কবেন 

দেসুলি নর্বদা পাধম্পরিক পার্থকা বজায় রেখে সমান্তরাল প্রবাহরূপে চলে নি; 
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কালক্রমে একত্র মিলিত হযে একটি অগ্রগামী মামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত 

হয়েছিল। এই সমস্থিত পর্বে ভিরোজিও প্রভাবিত তরুণগোষ্ঠী রামমোহিনের 

ভাঁবধারাঁকে সম স্বীকুতি দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু নিজেদের বৈশিষ্টা তাঁরা 

হারিয়ে ফেলেন নি। গুরুর নিকট হতে তাঁরা যে যুক্তিবাদ ও স্বাধীনচিত্ততার 

উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন নবধুগের চিন্তাকে তা! উল্লেখযোগাভাবে নিয়ন্ত্রি 

করেছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনাগ্রসঙ্গে আমরা দেখেছি রামমোহন 

প্রথমজগীবনে শান্গ্রমাণকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ করে স্বীয় ধর্মচিন্তাকে বিশুদ্ধ যুক্তি 

বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । পরিণত বযনমে তিনি তীর উক্ত সিদ্ধান্ত 

বর্জন না করলেও খানিকটা সংশোধন করেন এবং মানুষের আধ্যাত্তিক চিন্তায় 

এবং অধাত্ঙ্গীবনগঠনের প্রয়াসে শান্ত্রেরও যে একটি উল্লেখঘোগা ও 

মর্যাদাপূর্ণ স্থান আছে তা স্বীকার করেন। অবস্ঠ সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই মতর্কবানী 

উচ্চারণ করতে ভোলেন নি যে শাঙ্প্রমাণ (5০:100016) যুক্তি (685009) 

ও সহজজ্ঞানের (০02020001) 560$6)-এব সঙ্গে সামগন্তপূর্ণ হলে তবেই তা 

গ্রহণযোগা হবে ।১৯২ রামমোহনের পর ব্রাহ্মমমাজ বা ব্রহ্ষদতাঁর নেতৃত্ব ও 

উপাসনা পরিচালনের তার সাময়িক ভাবে রামচন্দ্র বিস্তাবাগীশ, ঈশবরচন্র 

্ায়রত্ব গ্রভৃতি ঘে সকল পণ্ডিতের হাতে এসেছিল উদারতা এবং সংমাহস 

সত্বেও রামমোহনে ন্তায় প্রথর মনীষা! ও দার্বভৌম দৃষ্টি তাঁদের ছিল না তীরা 

সরাসরি অভান্তরীতিতে শ্রতিগ্রামাণ্যেবিশ্বামী ছিলেন। দেবেন্রনাথ ও তীর 

সহদীক্ষিতগণ যখন ব্রাঙ্মঘমাঁজের ভার গ্রহণ করেন তখন পর্ধন্ত ব্রাহ্মমমাজে 

এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে নি) ব্রা্ষমমাজ বেদকে অত্রান্ত ঈশ্বরবাণী বলেই মনে 

করতেন এবং স্বীয় ধর্মকে “বেোদাস্তগ্রতিপান্ভ সত্যধর্ম বলে ঘোষণা করতেন। 

এর ফলে ব্রা্থদমাজের তদানীন্তন ধর্মবিশ্বাস রামমোহনযুগের বিশ্বজনীন চরিজ 

হারিয়ে ফেলে। এই সময় গ্রীতীয় গ্রতিপক্ষগণের সঙ্গে তৰ্বৌধিনী পত্রিকার 

মাধামে ব্রাদ্মদমাজের ঘে বাদ-প্রতিবাঁদ সরু হয় তার ফলে তৎকানীন ব্রাঙ্মদমাজ 

পোধিত বেদের অন্রান্ততার গ্রন্থটি আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। গ্রী্ীর 

প্রতিপক্ষগণ এই নিয়ে ব্রাহ্মপমাঞ্কে আক্রমণ তো! করেনই--ত্রাঙ্মমমাজ ও 

ত্ববোধিনী সভার মধোও এই- অত্রাস্শান্ছবাঘের বিরুদ্ধে গ্রতিবাদের বড় ওঠে । 

্রস্ষসমাজের পক্ষ থেকে প্রধান আপত্তিকারী ছিলেন যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার 
দ্ত্ত। তিনি ত্রান্ধধর্মকে যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক তরমূলক একেশবরবাদরণে 
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পরিকল্পনা করে অত্রান্তশান্গ্রামাণা খণ্ডন করতে অগ্রসর হলেন। অপর পক্ষে 
্বাধীন বিচারবৃদ্ধির উপাসক সত্যাুরাগী ডিরোজিওশিস্যদল ধারা প্রায় সকলেই 
তন্ববোধিনী সভায় সমবেত হয়েছিলেন, ব্রাহ্ষমাজের এই দৃষ্টিতঙ্গীকে অযৌক্তিক 
ও অগতোর সঙ্গে অযথা আপমপরায়ণতা৷ বলে নিন্দা কবলেন। ব্রাহ্মদমাজ 
কর্তৃক খ্রীষটধর্ম ও খরায় মিশনারীবর্গের কঠোর সমালোচনাও এঁরা মোটেই পছন্দ 
করেননি । বামতন্ লাহিড়ী ১৮৪৬ সালের ২৪ জুলাই এই বিষয়ে রাজনাবায়ণ 

বন্থকে লিখিত পত্রে তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজ-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নির্তীকভাবে এই 
ছুটি অভিযোগ উত্থাপন কবেছেন, ৪ এই কারণে "তন্ববোধিনী পত্রিকা" গ্রহণ 
করতে পর্যন্ত অন্বীকাঁর করেছে ১১১ দেখা যায় প্রতিবাদের ছুটি ধারা ছুই 
স্বতন্ত্র উৎসমুখ থেকে নির্গত । অক্ষয়কুমার অন্কগ্রাণিত হয়েছিলেন প্রধানত 
রামমোহনের যুক্তিবাদী চিন্তার অত্রাস্তশান্রবাদখণ্ডনে তার প্রধান অবলম্বন 
রামমোহন রচিত 'তুহফাৎ-উল্ দুওহাহিদিন' ।৯১* অন্ত দিকে ডিরোজিও- 
শিল্পগণের প্রতিবাদ উৎসারিত হয়েছিণ--ডিরোজিও উপরিষ্ট যুক্তিবাদ ও 
নৈতিক সততার প্রতায় থেকে-যা৷ কথা এবং কাজের মধো পূর্ণ একা ও 
সামগ্ন্য দাবী করে এবং মূখে কোনও আদর্শ বা বিশ্বাস জ্ঞাপন করে জীবনে তা 
রূপায়িত না করা যে দৃষ্টিতে নৈতিক অপরাধ। প্রতিবাদের ভৃমিতেও রামমোইন- 
ডিরোজিও পাশাপাশি আছেন। এই ঝুগ্ প্রতিবাদের ফলেই ব্রাদ্ধসমাজের 
ধরমবিশ্বানে বিপ্লবী রূপান্তর ঘটে গেল। দেবেন্্রনাথ প্রবৃত্ত হলেন সমগ্র বে? 
উপনিষদের পুনরধায়নে ও পুনমূল্যায়নে ৷ তিনি উপলক্ধি করলেন যুক্তির সঙ্গে 
সামঞ্ন্ত রেখে শান্কে সমগ্রভাবে রক্ষা করা যায় না এবং শেষ পর্যন্ত ঘোষিত 
হল ত্রাঙ্গধর্মের ভিত্তি কোনও অন্রান্ত শান্ত "য়-_-তা৷ হল উপামকের “আত্ম- 

প্রতায়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জলিত বিশুদ্ধ হৃদয় ১১ এই আত্মপ্রতার়ের অমর্থন শাস্ের 

যে অংশে পাওয়া যায় শান্তর সেই অংশই শ্রদ্ধেয়। দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক 
পরিবর্তন মাত্র ব্রাঙ্গধর্ম ও ব্রা্গসমাজেরই রপাস্তর ঘটায়নি, আধুনিক ধর্মচিন্তার 

ক্ষেত্রেও যুগান্তর এনেছে। বাঁমমোহনের ভাবশিষ্ত অক্ষয়কুমার দণ্তর সঙ্গে 

সঙ্কে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উপানক ডিরোজিওশিস্ুগণের নিকটও আধুনিক যুগ 
এ বিষয়ে খণী। ততন্ববোধিনীপর্বের এই সম্বিত ভাবধারাই উনবিংশ শতাষীর 
উত্তরার্ধে কেশবচন্দ্রশিবনাথ, বঙ্কিমচন্ত্র-বিবেকানন্দ, সুরেজনাথ-বিপিনচন্র 
'অরবিন্দ-বীন্ত্রনাথ প্রভৃতির কীতিমগ্ডিত যুঙ্গের উপযুক্ত ভূমিকা রচন! করেছে। 
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প্রমাগপঞ্জী 

১. ডিরোজিওব জন্মের সন-ত।রিথ নিয়ে সম্প্রতি কিছু বিতকের হৃটি ছয়েছে। চমাস 

এড য়ার্ড সের মতে ডিরোজিও জগ্গেছ্টিলেন ১৮০৯ ব্রীষ্ঠান্ের ১০ এপ্রিল (7679 00629 : 

21 24501) 2066 2 ৪৫তাঁতা 010 10%17010% 05168665 1980, 0, 2)। ডিরোজিওর 

অপর জীধনীকার ইলিয়ট ওয়াল্টার ম্যাজ ১৮১৩ শ্রীষ্টাকের 947601 10850609- সাক্ষার 

ভিন্তিতে উক্ত মত সংশোধন করে দিদ্ধান্তে আসেন, ভাব জন্মের সন তারিখ ১৮ এপ্রিল, ১৮০৯ 

(11609 1061021087196 21065101 79061 0100 86017161, ইিতিজ 80) 0810086% 1967, 6৫. 

90৮1) চি 000900911, [06:00966100) 0. 11) 1 বর্তমানে এই মতটিই সর্বাধিক প্রচজিত। 

সপ্পতি ডঃ রমেশচম্া মজুমদার ২৬ ডিসেম্বর। ১৮৩১ ভারিখের 02174/2 32:8106-এ 

প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রমাণ করবার ঢেষ্টা করেছেন ডিরোজিওয় জন্মতারিখ 
১৮ এপ্রিল হলেও জন্মবৎমর হবে ১৮০৮ (76450671178 0815986% 1976, 7. 953) | 

এই মতের সমালোচনা করেন ডঃ যোগীন্রনাথ চৌধুরী ( সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৮গ্তম বর্ষ, 
প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্য।, পৃঃ ৬৮-৬৯) ) তিনি মাজ প্রদত্ত ১৮০৯ ্রীষ্টাৰকেই ডিরোজিওর সঠিক 

জন্মসাল মনে করেছেম। সমালোচনার কিছুটা অসহিষু উত্তর দেন ডঃ মজুমদার (লাহিত্য- 

পরিষৎ-পত্রিকা, ৮৩তম বধ, তৃতীয়ন্চতুর্ঘ সংখা, পৃঃ ৪২-৪৩)। প্রতাত্বরম্বূ্প ডিরোজিওর 

জীবদ্দশায় কৃত তার নিজের উক্তির ভিভিতেই ডঃ মন্ভুমদারের মত পুনর্থগুন করেছেন 

ডঃ চৌধুরী (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক] ৮৭তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পুঃ ৩১-৩২)। শেষোক্ত 

প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়।র পর ডঃ মজুমপারের মত আর নিথিধায় মেনে নেওয়। চলে ন|। 
২, বন্ধিচন্ত্র চট্টোপাদযায় 'ঈশ্বরচত্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব'। ডঃ ভবতোধ দত্ত 

সম্পাদিত, কলিকাত| ১৯৬৮_ সম্পাদক যোজিত আনুনজিক তথ্য, দিতীয় পরিচ্ছেষ্ষ, পৃঃ ১১১, 

পাদটাক1 ৮১ 

৫, ভারত/কোষ (বঙ্গীয় সাহিতা পবিষৎ) প্রথম ধওড “ইংবেঙ্গল, নবাব, পৃঃ ৫২৫ 

৪. 9750) 80006: 8580 176 00 ড70115 ০ 90101777017702 15550% 08199889 

1940 2. 6-৪ 

4, 988£9 0801 1105 41 7310810018001 3410 01 10450 22016 (8906106. 

0816988 1949) 2. 99 | 

৪. পা, 08:05. 11611 1061050 ; 7182 88105০৮ 19065, 72906 65৫ 

11081920151 (ও 11016100. 081006% 1980) 0. 65 

৭, ৮.0, 1018 0%. 011. 0, 91 

৮. 100. 000. 17-18 

৯, 1966, 0. 89 

১*. শিবনাধ শান্তী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাত।' 
১৯০৯ ) পৃঃ ১৪৮ 
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১১. ব্রজজেশ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, মংবাদপজে সেকালের কথা, ছিতীয় খও (চতুর্ঘ সংস্করণ ) 
পৃঃ ৫২। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, যাধবচন্ত্রের এই মমে কত ইংরেজি উদ্ভিটি সর্বপ্রথম 

ডিরোজিওর ছাত্রমগুলী পরিচালিত 4114766%%7 (2011770) 1) পত্জিকার প্রকাশিত হয়েছিল 

(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বজসমাজ, পৃং ৯১)। 
১২,176 5৮7৫9, 0৩8০১০৪1949 সংখায় প্রকাশিত কৃফমোহমের আত্মজীবনীমূলক 

বিবৃতিতে কথিত উক্ত কাহিনীটি উদ্ধার করেছেন প্যোগেশচত! বাগল, 'রামকমল সেন 
কঁকমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য-লাধক চরিতমাল]), পৃঃ ৩৭ 

১২ ক. 2198 10495 ০1 9010) 00707) 2 581821075 1901) 0:210%110 0028166 

1824-71832 00120101160 ৬0 8:0160 ১ &, 0. 0856070৮%, 0510865 1969, ০. 195. 

১৩, 2, জা. 20589 কক উদ্ধত। জবা তার 71673 10610210 £ 11৮ 24507 

7০৫ 0১6 760716 (মগজ 5016100) 0816866% 1967) 0, 109, 

১৪, পু 0150716] 110665174৫ ০1. ] ০, 10 (0০০১৪, 1849) 'ন৩০৫ 19051 

ভ7৬2910 106:0210,) 72610210666 00 15086, 01. 006 01 95-59 

১৫. 106, 0, £9 

১৬, 117828617261 0716919 017 ৫ 160010 10 16160946176 71617019 ০) 19801054 

7/0111) 6676 ৫ ০011812/0) ০] 11001675 072 12100706101] 17501701105 (077 

01001457015 01 84770010710 4870 118510670163 & 11017068 & 0০. (৬. 1800 

&0০,১ 700900 806 58. &0016%8 1,179) 08100881861), 0. 006 

১৭, 1, ৫9:08, 10670210 200. 169-10 

১৮, 16৫. 00. 12-26, 170 

১৯. 12. 29, 17071 

২৩. 1664, 0. 171 

২১. হিম্টু কলেজের রক্ষণশীল কতৃপক্ষ ডিরোজিওর ছাত্রমওলীর উচ্ছন্ধলতার ভন 

তাকে দায়ী করে শিক্ষকপদ থেকে ডার অপসারণ দাবী করলে ডিরোজিও ২৫ এগ্ডিল 

১৮৩১ তার পদত্যাগপত্র পাঠান। এী তারিখে ডিরোজিওকে লিখিত এক বাক্তিগত গঞ্জে 

উইলসন জানতে চান ডিরোজিওর বিরদ্ধে নান্তিকতার বা হিন্টুসমাজে প্রচঙ্গিত 

সামাভিক বিধিলংঘনে ছাত্রগণকে উৎসাহদানের অভিযোগ সতা কিন! । তছুত্তরে ডিরোভিও 

উইলসনকে ২৬ এপ্রল, ১৮৩১ তারিখে তার উল্লিখিত পত্রথানি লেখেন। পত্রখানির জন্য 

সষ্ঠব্য 26819 01829 28185 4 51004017021 51610 ০ 10414 7016 (0815485 

1949) 2, 4-81 ; 11, ৫5708 1960210 20. 89-89 ; উদ্ধত অংশের জন ভরষ্টবা 24185 

0, 0, 00. 25-86 : 2087:৫8, 0%. 0৮, 19. 89-84. 

২২. এটা লক্ষ্য করবার বিষয়, হিন্দু, মুসলমান, বোদ্ধ। জেন প্রদুখ ভারতবধের 

ধর্ষসন্ত্রদায়গুলির মধ্যে বিশেষভাষে হিনুসমাজকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনবার 

জন এযাবৎ তীয় যিলমারীগণের উদ্ভম ব্যয়িত য়েছে সবচেয়ে বেলী। আন্যান্ঠ সম্তরাযগ্ুলিকে 

৪৮৭ 



ধ্বাস্তরিত' করবার চেষ্ট! ভারা অবন্ভই করেছেন-_কিন্তু হিুগণকে ৯্উদ্ভার” করবার জন্ক 
অবলম্িত তাদের প্রয়াসের, তুলনায় £সে-সব এমন কিছু নয়। প্রধানত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে 
আক্রমণাত্মক উ্লাসিক সমালোচন। এদেশে শ্রীহীয় প্রচারের অঙ্গবিশেষ। 

২৩, &165:50052 1000 11902 272 1706 211551075 (70184176 6 8065 ৫ 

17701817600) ঠা 27605 010 21620106 589006 7৫. 17901000780 1880, 

80770900153 92191 816966) ০1 6206 01100778680088 1১10) 16৫ 60 606 0611৫7 06 

8109 191 587158 01 [.8010268 00. 61১6 751097006 0৫ 10090671798 ০1 16985160 13618 

8100 657 800188960 60 ৪2. 80019066০01 7:0098660 1710009 10 198869: 10918. 

18) 1006106 01 £0716 01 605 1980168) 8৪ 10079 98175016117 10801188600 10 509 

018120869 90205918100 01 & চিত 69 6109 9160 ০1 08808) 20, 690-98 

২ম, 078 27008761 55৮95151856, 200, 89440 ) আমার ছাত্র শ্রীমতী অনীত। 

+মার ও ছাত্র প্রীমুণালকান্তি চন্দের সৌঞজ্গ্ে আমি এই ছুপ্রাপ্য পাত্রকার ফাইলগুলি 
দেখবা সুযোগ পেয়েছি । 

২৫. এউ ওয়াডসম্পষ্টই বলেছেন, “1108৮ [218008১0৮07 35081165, 21000680 

00006: 01003, 00 06085 01 10810810/8 0010118 ৪06 059৫ 60 0)1186180189 

৬৪ 00] 1086 83 6০0 109 93080690। ৪৪ 02] 608 10810] 90089006006 ০? 

186 66801)1708 ০1 80911 (71800 800. 009868৮7৮97) (ততাগাগ 06102102098) মাযাজ, 

সাধারণভাবে এই উক্তিরই প্রাতধ্বনি কবেছেন, "৮ 11] 88650. 286 056 2005] 
18880058 688৮ 5 10610810+ 10809 606 01৮ 01 007186)80 0019810081198 07016 

98৪3 01 80002001181)20606. (17609 10610210, 176 21680) 12066 0১৫ 16017761 

চ. 20) 

২৬, &, মা, 88180090010 10778050011 19665 ০172 ৩০০০/ 01,01766 চ881821 

71818-1835 19105, 1965 7. 42-48 

২৭, [, 0. 11910770187 76745060110 (77766622771) 06/৮9) 081056৬, 

1876, 10, 969-60 

২৮. রামযোহনের জন্মসাল ১৭৭২ গ্রীষ্টাঝ ধরলে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে রামমোহনের 

বয়সের বাবধান দীড়ায় ২২ ৫ রয়াণাথ ঠাকুরের সঙ্গে ২৮ : প্রসন্নকূমারের সঙ্গে ২১ ) নন্দমকিশোর 

বসুর সঙ্গে ৩০ । তারাঠাদ চক্রবর্তীর সঙ্গে ৩২। কালীনাথ মুন্পীর সঙ্গে ২৯ । বৈবু্ঠনাখ 
মুন্দীর সঙ্গে ৩৪। এ হিসাব আরও বাড়ানে। চলে 

৯৯. নগেল্সনাথ। পৃঃ ৭৩৭ 

৩৪. 81506 1)610210 7. 14 

৩১, 09০6৫ ৮7 4, সা 38180093890 0006৫ 10 18 50810116825 07৫ 

90012] 07১47786119 806984) 1878-1855 2, £5 

৩২, নগেম্রদাথ, পৃঃ ৭৩২ 

৪৮৮ 



ও, বরজেপ্রনাথ বঙ্গোোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খও, চতুর্ধ সংদ্বরখ, 

কলিকাতা! ১৩৮৪) পঃ ৪৮২-৮৩ 

৩৪. 58750616 738000. 758695 (0০11159 6৫.) ১৮1 01 &8581809+) ৮. 148 

৩৫. রাজনারায়ণ বসু, আন্চরিত (দ্বিতীয় সংদ্বরণ। কলিকাতা ১০১৯) পৃঃ ৩৭ 
৩৬. অজিতকৃমার চক্রবর্তী, মহধি দেবেজানাধ ঠাকুর (এলাছাবাদ, ১৯১৩); “জীবন 

চিত্রের খসড়া” পূঃ গ-ঘ 

৩৭, ভবতোষ দত্ত 'রামমোঞন রায় ও ভারতীয় অর্থনীতি; বিশ্বপ্তারতী পত্রিকা ২৮ বর্ধ, 

দ্বিতীয় সংখা! (কাতিক-পৌষ ১৬৭৯) পৃঃ ১১৭ 
৩৮, 10079 3858665 860০5: 19, 1850 00960 270 13610801960811 1481000081 

1751015 ০ 17411) 00101 ৫7 7011060116405 0510986৬ 1967, 070. ১4768 । 

উঃ রমেশচন্্র মজুমধার এই ব্যাপারটি এমন ভাবে উল্লেখ করেছেন ধা থেকে মনে হতে পারে 

এটি বোধ হয় 'তদনানীস্তন 'ইয়ংবেঙ্গল' গেষ্ীর ভারতে ইউরোপীয় উপদিবেশ স্থাপন সাক্রাত্ত 

দৃ্টিতঙ্গীর সায়ানুলক্গণ : “.,55 ৮0০৩ 6056 810 16586 80009 1880106 ৪6006106801 606 

20060 00116865 চ৫াড ৪6900815 8665160 ৪ 786 00116808] 70:061800508 ০1 

18820090000) বি০0 10400517606 980901181)70606 10) 10015 01 & 08100806101 00100 

01 9918860 6108118100061) (81). 10 & 17879: 2980 |) ৪ 800806 10860:6 0১৪ 

111000, 10109187 9০091667800 00118106010 0006 10018 35268660119 ৮8১79৪19 

1890, 819 1018 0018807 01 /0:000887 9010501588101 8৪ 16160 8700 168 ও] 

8068009 ভা926 90006707060 10 88:00 15080885, (7677050৫70 1704 চ. 260)। 

ডঃ ম্ুমদার মুল 1201৯ 9559%66 পড়েন নি, ডঃ বিমানবিভাবা মনুমধারে উদ্ধৃতির উপর 

মির্ভর করেছেন। কিম যে পও.ভিটিকে তিনি তার উক্তির আকররূপে বাবহার করেছেন 

ঠিক তার পূর্ধের প-ক্িতেই যে বমানবিহার। “ইয়ং বেঙ্গল) গৌচীর মৃখপত্র 288035007) 
১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখার উদ্ভি থেকে [0018 05%9866 (১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০)-এর উদ্ধাতির 

ভিন্ততে বলেছেন «50106 5506068 ০1 (106 71060 0011886 8070:60 81810000000 

[০518 80106870601 00107858510) ০1 10018 ৮3 0816060 700101650 86861815) 

(9. 8. 8৯)910057 0. 0৮ 0. 54), লে কথ! তিনি বাদ দিলেন কেন? 

৩৯, রামমোহন ও তার বন্ধুবর্গ কর্তৃক বাঙলা ও ইংরেজি ভাষায় বেন্টিংক্কে প্রা 

অভিনলানপঙ্ড 03061771671 00286642 ৬০7 21 ০, 8৪ (552৪৯ঢে 18. 1880) 

(প্যত৮ 901620505 0৮, 94)-এ প্রকাশিত হয়েছিল । 

৪০, নগেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৬৮, পাদটীকা ; উল্লেখ্য যে, রামমোহন-জীবনীকার নগেম্্রলাথ 

চট্টোপাধ্যায় এক সময় ডিরোজিওর একখানি চরিত প্রণয়নের মংকজ করেছিলেন এবং এই 

উদ্বেগে ডিরাজিও-শিষ্প রামতনু লাহিড়ী ও অন্তান্ত সমসাময়িক ব্যকিদের নিকট থেকে তথ্য 
সংগ্রহ করেছিলেন । অষ্ট্ব] রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত ভার পত্র _তন্বকৌম্দী। ১৬ বৈশাখ 
৯১৫৫৭ (২৯ এপ্রিল ১৯৫৪০) পৃঃ ১২ 

৪৮৪ 



৪১, 0416%10 11071/9 0047501 5০1. ড়, সওদ 88055 (8457 6০ 708588. 

1894) 81:86 81570028] 06666108 ০1 2915 18570700100 8০৮ 20, 258-66 7 

রলিককফ ও অন্ঠান্ত বক্তাদের বভীতাগুলি এখানে সপ্পূর্ণ ছাপা হয়েছে। 
৪২. 45010 10%17761 ৪815 1890, 79, 92 | 

৪৩. 12010% 21701 501. 120 মি০, 89 (5988006799১ 1869) £। 91) ০. 

40 (0৮০১৪: 6, 1862) 2. 811-19 ; ম০, £1 (0০60১6: 19. 1869) 1১0. 996.88 

৪৪. 0০116$ 0, 930 

৪8. 1066. 0. 925 

৪৬, তদ্ধবোধিনী পত্রিক। ৩৫১ সংখা, অগ্রহায়ণ, ১৭৯৪ শক, পৃঃ ১৩৯-৭, 

৪৭, 70761 080৩৭ 1886) 10008865 ৮ 10018] 18102208181, 09. 1-৪ । 

অন্তঙও বেদ-উপমিষদের মত জঘন্ট (কৃফমোহনের মতে) শাস্ত্রের প্রতি রামমোহনের মত 
প্রতিভাশালী ব্যভির পক্গপা [তত্ব শিল্ময় প্রকাশ করা হয়েছে 978$ 18 98690181108, 

৪91) ৪ 2018019 1010৫. 25 6৪৪ ০1 88870000080 ৮০১) ৪৪ 00% 881)80)60 0০ 8002088 

৩: 8$1888% 6০ 7101685 801070158)00 6০ 16-- 17016110899 1884. 9.19 )। 

৪৮, 7701/161 মা৪):৮৪5 1896, 00. 94-8চ 

৪৯, 505152008: চ18785956 81061785 ০৩. 111, 0. 904 

৫০, 01146206984 ৩], 11] (55০০3 5০৪ 1818) 2. 18988 

&১, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, 'নরদেব শিবচন্ত্র দেষ ও তৎ মহধসিণীর জীবনালেখ্য”, কলিকাতা 

১৩১৮ পৃঃ ৩৫ 

৫২. তদেব, পৃঃ২৪৩। শিবন্রী তার পুত্রের জন্ত পাুলিপি আকারে এই অতি সংক্ষিপ্ত 
আত্মজীবনী রচদ! করেন। তার বাঙল] জীবনীকার অবিনাশচন্ত্র ঘোষ এটি ভার উল্লিখিত 
বাঙ্ুল। জীবনীয় অন্তভূক্তি করেছেন (পৃঃ ২৩২-৪৬)। 

৪৩ তদেব, পৃঃ ১৭৭-৭৮*তে উদ্ধৃত । 
৫৪. ব্রছেন্্রনাথ বঙ্দ্যোপাধ্যায় কতক উদ্ভত,_প্যারীটাদ মিত্র, (সাহিত্য-্পাধক- 

চয়িতষাল।--১৯) দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৫০) পৃঃ ১৮ 

৫৪. 'দুপ্তরক্বোদ্ধার ব। প্যারীাদ মিত্রের গরস্থাবলী' (কলিকাত| ১৮৯২)-র অন্ততৃকতি 
“ঘৎকিঞিৎ। বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা! ১২৯৯, পৃ: ১; বামমোন রচিত সংগীতটির পূর্ণ বয়ানের 
অন্ত অঙ্টবা, 'ব্াসঙ্গীত।, প্রন্থাবলী ৪, পৃঃ ৬২ 

৫৬. “যৎকিঞিৎ' (লুগতরত্বোদ্ধার )১ পৃঃ ৬ 

৫৭. তদেব, পৃঃ ৫১; 'ব্রান্গধর্ম:'। নবম সংন্থরণ, কলিকাত। ১৯৩৭, পৃঃ ২৫.২৬ 

৫৮, তেব) পৃঃ ৫২-৪৩ : 'ব্রান্ধর্স:১, পঃ ৪৭ 

৫৯, তদেব, পৃঃ ৮৬ 
৬৪. গিষনাধ শাস্্রী। রামতনু, লাহিড়ী ও তৎকালীন বললমাঞ (দ্বিতীয় নংঘ্বরণ) 

পৃঃ ১৪৪ 

৪8৩. 



৬১. দেবেজ্রনাধ ঠাকুর, “আত্মজীবনী? (চতুর্থ সংদ্থরণ ), পৃঃ ৫৯৬-০১ 
৬১ ক. ১৯ বৈশাধ, ১২৪১ (৩০ এপ্রিল ১৮০৪) ভারিথের “সমাচার দপণ-এ প্রকাশিত 

টাগ'দাতৃগণের নামতালিক। ভষ্টবা, ব্রজেজ্রনাথ বঙগযোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, 

দ্বিতীয় খও (চতুর্ধ সংস্করণ ) পৃঃ ৪৯৩; নামটি এখানে 'দক্ষিণানল' ছাপ! হয়েছে ; ভার নামটি 

এই আকারেও প্রচলিত ছিল, এবং তার অনেক উল্লেখ আছে। 
৬২, রাজনারারণ বসু, আত্মচরিত (দ্বিতীয় সংস্করণ ). পৃঃ ১১৭-১৯ : মন্মথনাথ ঘোষ, 

রাজ! দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা, ১৩২৪ ), পৃঃ ১২৯-২৩ 

৬৩. ব্রজেল্রনাথ বলেযোপাধায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (চতুর্ধ মংগ্করণ ) 

পৃঃ ৪৯৩ রী 

৬৪, 767601 3601010 ০], £ ০. 6 (385 1848) 200. 49760; ০01. হু, 

ই০, 28 (৩15 16, 1819) 20. ৪08-06 : ০1. 2] 0, 25 €808০৪৮, 24, 1849) 7. 949 

৬৫, 1৮8, ০1 [, ম০. 8 (৭15 16, 1848) 25. 205-06. 
৬৬, 80510080081 9875৯] 4 06601 8101) 01 86001 0618110685০], 1, 

08109661889. 0, 180 

৬৭, বাজ্ধনারায়ণ বস, আন্বচরিত (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাত। ১৩১৮ ) পৃঃ ৩৬ 

৬৮, 0010116 86912$/ ০1 এড (50154106087)08 1846) 10, 899, 898 

৬৯, আর্ধদর্শন, কাঠিক ১২৯১, রাধানাথ শিকদার ; দ্বিতীয় প্রস্তাব”, পঃ ২৯৭ 

৭৪. তদের, পৃঃ ৯৯৩। রাধানাধের এই আত্মজীধনীটি 'আর্ধদর্ণন' কাতিক ১২৯১ সংখ্যার 
প্রকািত বাওল! প্রবন্ধের অন্তভূক্তি। 

৭১. তি. 0. ঠ/5100001 [605067175010 1). 69; এখানে বিনীত বক্বা, 

৫ মজুমদার এই সিদ্ধাত্তগাপনকালে বিচারের যে যে মান্াও নির্ণয় করেছেন, রামমোছল- 

প্রসঙ্গে অঙ্গাত্রে তিনি স্বয়ং ত1 মেনে চলেননি। রামমোহনের জন্ম সাল ১৭৭২ অথবা ১৭৭৪ 

এই প্রশ্নের সমাধানকল্লে ১৭৭৪-এর পক্ষে তিনি লিখতে দ্বিধ! করেন নি, €018000085৫ 

8165, ০ 809৮ 86 26] ৩10 স611) স066 10 6206 0৫10%116 86681680 10 1886 

90৪৮ 005 9515 55 ১০০) 10 1774 (07; 8271010180১ 0519006% 1979, 7. 6)। 

এবং এ বিষয়ে কিশোরাঠাদের উত্ভিকে রেভাঃ ডল উদ্ধত রমাগ্রসাগ রায়ের বিপরীত যতের 

(১৭৭২) বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন (18৫. 02, 14-18)। কিশোরীচীদের জন্ম ১৮১২ 

খ্রীষ্টাব্দে এবং রামমোহুনেব বিলাতষাত্রাকালে (১৮৩০) তিনি আট বছবের বালকমাস্তর। 

সুতরাং প্রবীণ এঁতিহাসিকের পরোক্ষ যুক্তি বিশ্লেষণ করলে দাড়াচ্ছে, এই বালক রামমোহনকে 
এতই খ্বনিষ্ঠভাবে জামতেন (তিনি যে রামমোহনকে আদৌ জানতেন এ তথা ডঃ মজুমদার 

কোথায় পেলেন জানি না) যে সেই বালা বয়সেই তার প্রকৃত জন্মসালটি পর্যদ্থ তেনে দিয়ে যনে 

করে রেখেছিলেম, এবং পনর বছর পরে তার প্রবন্ধে সেটি সঠিক ভাবে ব্যবহার বরেছিলেদ। 

অর্থাৎ দিদ্ধান্ত যেখানে নিজের অভিপ্রেত সেখানে আট বন্তরের বালকের সাক্কাও পরমা 

হিসাবে অবন্ঠ প্রান্থ ! তাহলে ভ্ঃ মজুমদারের হিসাৰ মত রামমোহনের বিদেশষাাকাঙ্গে 

৪৯১. 



“ইয়ং বেঙ্গল, গোষীতুক্ত বাদের বয়স ১৪ থেকে ২০র মধ্যে--ঠাদেরই বা! রামমোহদের সন্ধে 
শবরিষ্ঠ হাতে ক তার দ্বারা প্রভাবিত হতে বয়মের দিক থেকে বাধা] কোথায়? ডঃ মজুমদার 

একথ! খুব জোর দিয়েই বলেছেন, এক তারাাদ চক্রবর্তী ছাড়া 'ইয়ং বেঙ্গল" গোঠীর আর 

কেউই যে রামমোহনের সংস্পর্শে এসেছেন তার কোনও প্রমাণই নেট (74745871170 

29 959) এই উক্তি তথ্যগত ভাবে ঠিক নয় তা আমর!1 দেখেছি (ড্রষ্টব্য, পৃঃ ৪৭৯৬০ )। 

কিন্ত মৃহ্ষ্ঠকালের জন্য যদি তখাগত অসঙ্গতির প্রশ্ন ন! তুলে আমরা এই উক্তিকে তর্কের খাতিরে 
স্বীকার করে নিই, তাহলেও ডঃ মজজুমদারকে বোধ করি প্রতিপ্রশ্ন কর! চলে, কিশোরীটাদ 

মেআট বদ্ভব বয়সের মধে/ই রামমোহনের অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন তার প্রা 

কোথায়? কিন্তু সঙ্গতি-অসঙগতি বিচারের প্রর়োজ্জনই অনাবস্তক হয়ে পড়ে যখন লক্ষা 
কর] ঘায়। ডঃ ম্ুমদারের যে 0, 7071010700 10) গ্রন্থে কিশোরীঠাদের আট বৎসর 

বয়ঃক্রমের মধ্যে রামমোহ্নের সঙ্গে তীর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার এবং সেই হেত 

রামমোহনের জগ্মাসাল সম্পর্কে তার সাক্ষোর মৃল্যবত্তার উল্লেখ আছে, সেই একই গস্থে হিন্দু 
কলেজ পরিকল্পানার উৎপত্তি সম্পর্ক ডিরোজিওর মতামত নাকচ করে গ্রন্থকার বলেছেন £ 

*106:0510 চা৪৪ ৪ 180 01 0106 59915 ₹11)82) (108 7150000 0০011686 ৪৪ 10075860 

৯0৫ 00018 00% 1১879 ৪0 0918008] 10005190891) (0) 8৫701) 8০) 2, 81) 

অর্ধাৎ রামমোহনের জন্মসালপক্ষে আট বছরের বালক কিশোর টাদের সাক্ষ্য গ্রাহ কেনন! 

ত| ডঃ মনতুমদ্ারের অভিপ্রেত দিদ্ধান্ত্বের পক্ষে ; কিন্ত হি কলেজ দ্বাপন কালে ডিরোজিওয় 
বয়স যেহেতু মাত্র নয় বদর ছিল, মে হেতু হিন্ুকলেজের সঙ্গে উত্তরজীবনে ঘনিষ্টভাবে 

জড়িত ধাকা সত্ত্বেও হিন্দু কলেজ-পরিকল্পনার উৎপত্তি সম্পর্কে ডেভিড হেয়ার-রামমোহন 

এই পরিকল্পানার জনক এই মর্মে তার সাক্ষা অগ্রাহ্ত, কেন না ত| উঃ মজুমদারের অভিপ্রেত 

মি্ধাত্তের বিরোধী! একই গ্রন্থে কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে হার যুক্তিতে এত স্ববিরোধ, গ্রন্থাস্তরে 
তিনি যে তার পূর্বনির্গাত মানদও বিশ্মৃত হবেন ত| বিচিত্র কি! 

৭২, আর্ধার্শন, কাঁতিক ১২৯১ 'রাধানাথ শিকদার £ দ্বিতীয় প্রস্তাব', পৃঃ ২৯৩ 

৭৩, ২৩ জুলাই ১৮২৮ রাধাপ্রসাদ রায় লর্ড উই্লিয়ম বেন্টিংকের নিকট যে আবেদন 

পাঠান তাতে তিনি ঙার পিতার গুরুতর স্থান্থতল্েের কথ! ও জননীর মৃতাপ্রসঙ্গ বিশেষভাবে 
উল্লেখ করেছেন এবং এই বিষয়ে ইউরোপীয় চিকিৎসক ডঃ এলেক্জাওার হ্ালিডের একখানি 
সার্টিফিকেট দাখিল করেছেন (7605 010 100০5716715 2০, 249) 9. 619) ; কর্নেল জেমস 

ইয়ং ৬০ সেপ্টেম্বর ১৮২৮ তারিথে বেগ্থামকে লিখিত এক পত্রে নিয।তন ও দুশ্চিন্তার দরুণ 
বামমোহনের স্বাস্বাহানির উল্লেখ করে বলছেন, “2887500590 9০7, 8161 80 88৫8008 

৯০৫ 0:0100860 081৮19 100:098) 82908581008 ০1 511500519, 1১85 26 18086 ৮ 4186 

91 681806, 08:881928006, 01686, 8০১ 80৩ ১6866 10 606 1586 168086 ; 08৮ 605 8815 

৯০৫ 208801816006 01 105 86826 890. 1006 068709179 ০: 1086605 13875 808669৫ 

81৪ 06০68 800. 100081:50 2058 618588100 80৫ ৮০৭) 08816 ৪0৫ 218 60618198 6? 

20808, (001166880 ড০5 ৫ ৮910 ঠা) ৩৫, 3. 9০098) ৬০), তে 0, %) | 

৪৯২ 



৭৪, 90666 ৮০ 06 452110 ০0%1701 ৬০1, 1) তত 98:165 (118) 6০ 80858 

1850) : '8818810 126611186096? 0. 209 

৭8৭ 16815 07)0 10005/17161715 00. 132--1351)1) 519 

৭৬, ঢ/0115 ০ :64719 8617160 ৪৫. ও. 8০108 ০1. 20] 22 779 : 0018$. 

ঠ0106706 ০ 1.07 চ7111267796/177001828-351 66. 0 0 20011105০৫১ 1 

100. 1248-46 

%৭, ঘটনাটির বিদ্তারিত বর্ণনার জন্য দরষ্টবা, ব্রজেন্ত্রনাধ বন্দযোপাধায়, রামমোহন রায় 
(সাহিত্া-সাধক-চরিতমালা, পঞধচম সংগ্বরণ ). পৃঃ ২৪-২৯ 

৭, ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (চতুর্থ 

সংস্করণ ) পৃঃ ৪৮১) এ সম্পর্কে সমাচার-নর্পণ ২৩ আঙ্ষিন ১২৩৮ (৮ অক্টোবর ১৮৬১) সংখ্যা 

প্রকাশিত মন্তবাটিও তাৎপবপূর্ণ-তদেব, পৃঃ ৪৯) রমিককুষ। মল্লিকের ১৮৩৪ সালের 

লিকাত| টান হুলে অনুষ্টিত রামমোহ্দ-শ্বৃতিসভায় কৃত উক্তির এবং ১৮০১ সালে 

রামমোছনেষ জীবদ্দশায় সমাচার-দর্পর্ণের পৃষ্ঠায় প্রকাপিত এই রক্ষণশীল রামমোকম- 
প্রতিপক্ষের পত্রের সমকালীন সাক্ষ্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ডঃ রমেশচজ্র মজুমদার লিখেছেম £ 
55০5518900100057 90378 20806 দাও৪ 200৮ 888001886৫ 11) (১6 10900088800 01 6109 

1710000 0011869 181076 1869.” (07 81111010170) 2, 87) রাষমোহন 

বন্দি হিন্ট কলেজ-পরিকল্পনার সঙ্গে আঁদৌ। জড়িত ন। ছিলেন তাহলে তাকে অধ)ক্ষলভার 

স্বস্ত করবার প্রশ্ন ভার সমকালে উঠল কেন সেটুকু ডঃ মজুমদার ভেবে দেখেন নি। বাদ 

কেবলমাত্র রক্ষণপীল হিন্দু মহল থেকেই এই পরিকল্পানার উত্তব ভূত তাহলে রামমোহ্নক্ষে 

এর সঙ্গে জড়িত করবার প্রশ্নই উঠতে| ন1। 

৭৯. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ) পৃঃ ৪৮৫-৮৬ 

৮৩, [76 10৫95 ০1 701) 007019 5 3616০4605 ঢা) 0৫178%16 32161/6 

18347118352 09200116806. 0169৫ ৮ &. 0,098 390৮৯) 0810866৬ 1969, 2. 697 । 

এই প্রসঙ্গে আরও ভ্রষ্টব্য, সমাচার-দর্গণ, ২ ফাল্তুন ১২৩৭ ( ইং ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১), সংবাদধ- 

পত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্ধ সংন্বরণ, পৃঃ ৪৭৬-৭৭ 

৮১, উদ্ধত, যোগেশচন্ত্র বাগল, 'রাথাকাতস্ত দেব ( সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-২০, 

দ্বিতীয় সংদ্করণ ) পৃঃ ১৪ 

৮২. হষ্টব্য, পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ২৫৭-৫৮ 1 এবং তত্র গ্রমাণপঞ্জী, উল্লেখ ১১২ পৃঃ ৩৩৩০০০৪ 

৯৩. 30510507080 0580015 951081, “05650858107 006 5:09669/088 ০! 

855 81090. 0011666 001/)10695 79186108 6০ 606 01877118881 ০1 2৩2 150019 

71180. 10610851017, 79565108709 0011688 21086274 ০1. £2. (8027) 2969) 20881890 

86900) 20, 178 

৮৪. উদ্ধৃত, যোগেশচন্ত্র বাগল, উনবিংশ শতাববীর বাংলা, (দ্বিতীয় সংক্করধ, কলিকাচা 

১৯৬৪) 'যসিককফ যলজিক'। পৃঃ ১৭৮-৭৯ 

৪88৩ 



৪৫. উনবিংশ শতাব্দীর বাংল। (প্রথম সংঙ্করণ, ১৯৪১) পৃঃ ৫৬। রাধাকাত্ত দেব 

( সাহিত্যি-সাধক-চরিতমাল1) পৃঃ ১৩; “উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা"র দ্বিতীয় সংখ্করণে 

“বাঁধাকান্ দেব, অধ্যায়টি বঞ্জিত হুয়েছে। ভূমিকার গ্স্বকার বলেছেন যে হেতু সাহিতা- 
সাধক-চরিতমালায় 'রাধাকাস্ত দেব) শীধক তীর শ্বতন্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে__তাই তিনি 

এই লংগ্থরণে সে-সম্পরিত অধ্যায়টি রাধা প্রয়োজন মনে করেন নি। 

৮৬. (রাধাকাত্ত দেব? (সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল ), পৃঃ ১৪; এযাডাম প্রচলিত অর্থে 

পাদূরি ছিলেন নদ! € রামমোছনের প্রভাবে তিনি একেছ্বরবাদ অবলম্বন করেন। 

৮৭, উনবিংশ শতাব্দীর বাংল!, পৃঃ ৮৫-৮৬ । “রাধাকাস্ত দেব”, পৃঃ ৮১ 

৮৮, 10810 [7000 71115.) 0171610115) 0১৫ 06 86720) 87075501066 ৮, 

199-96 

৮৯. ভবতোধ দত্ত, 'রাজ। রাধাকাণ্ড দেব'-_ইতিহাস, সপ্তম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্য। 

(কারঠিক-পৌষ, ১৩৭৯), পৃঃ ১৫৭-৭৫ 9 রচনাটি পরে লেখকের “কীততির্বন্ত' (কলিকাতা, 

১৮৬ ) শীর্ষক প্রবস্ধপ্রন্থের অপ্তভূ্তি হয়েছে (পৃঃ ১-১৯)। 

৯০. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি প্রদশিত ডিরোজিওর জীবনসংক্রান্ত এক চলচ্চিত্রে রাধা- 

কাত দেবকে যে ভাবে খলনায়করূপে চিত্রিত কর! হয়েছে তা ইতিহাসের অমার্জনীয় বিকৃতি 

ছাড়। কিছু নয়। 

৯১. প্ষ্টব্য, পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ২৬১-৬২ 
৯২. 70770] ০ 16 8০১0] 415675 5০০61) ০], এ] (3866) 00. 802-14 1 

রটব্য'পঞ্চম অধ্যায় পৃঃ ২৬২ 
৯৩, 70014] 01 786 809৫) 45010০ ০০0819 ০।. এ (1860) 20. 80920 

৯৪. রাধাকান্ত দেবের শ্বৃতির প্রতি এতটুকু অমর্যাদা প্রকাশ না করে বল! যায় 

'শবাকন্পকরমণ নামক সৃবৃহৎ সংস্কৃত অভিধানের পরিকল্পন! ও প্রকাশ সংক্রান্ত সর্বপ্রকার 
ব্যযন্থবাপন। রাধাকান্তর হলেও, প্রকৃত সংকলরিত! ছিলেন তার পোবিত পঞ্ডিতমগ্ডলী । 

র্ভাঙ্গাবশত এর সবটুকু কৃতিত্ব উত্তরকাল রাধাকাস্তকেই অর্পণ করেছে। সংকলক পঙ্ডিত- 
বর্গ আজ বিশ্বত। উননিংশ শতাব্দীতে অনবরূপ একটি দৃষ্টান্ত কালীপ্রমন্ন সিংহের নামে 

প্রচলিত মহাভারতের বঙ্গানৃবাদ। এই অনুবাদ এখন কালীপ্রসন্নর নামেই চলে, কালী প্রসন্ন 

নিধুভ প্রকৃত অন্থবাজক পণ্ডিতমগ্ুলীর নামও কেউ করেন না। সেকালে হিনুসমাজতু্ 

বিদ্বোৎসাহী বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের অমেকে সংস্কৃতচর্চায় উৎসাহী ছিলেন এবং নিষ্ধ ব্যয়ে 

পঙডিতগণের মাহাযো সংন্বৃত গ্রন্থাদি ও লান্তানুবাদ প্রকাশ পুণাকর্ম বিধেচন! করতেন। 

বর্ঘমান রাজসভা-প্রকালিত সংস্কৃত গরদ্থাদির অন্ুযাদসমূহ এই মনোভাবের অপর এক নির্শন। 
এই সব প্রকাশনের মূলে যে পঞ্ডিতমগ্জলীর উদ্তম ধাকত তাদের যথোপযুক্ত নিপা দিয়ে 
তুষ্ট কর। হড়--সংকলগ্বিত| বা অনুবাদকরূণপে ভাদের প্রত্যেকের মাযোন্েখ প্রয়োজন মনে 

' করা হত না। ৃ 

৯৫, যোগেশচন্র বাগল, 'বাধাকাস্ত দেধ। (লাহিত্য-লাধকণ্চয়িতমাল1) পৃঃ ৫১শতে উদ্ধৃত। 

১০] 



ইত, 06178/16 789180 ৬০1. 20৬ 01867) 8:61915 [77 180105050 06৮, 

নাট, 899, 89 

»৭. ব্রজেত্রমাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খও, চতুর্ধ সংস্থরণ 
পৃঃ ৫৪০৫১ 

৯৮. [15807 00800 10105116110 0 10890116071) 20206 05195888187 

2, £] 

৯৯, ২৬ শ্রাবণ, ১২৪১ (৯ আগস্ট, ১৮৩৪) সংথা। «দমাচার-দপণ:এ উদ্ধাত,--'সংবাদ- 

পত্রে মেকালের কথা। দ্বিতীয় খণ্ড ( ৪র্ঘ সংক্করণ) পৃঃ ৬৩৯-৪০ 
১০০, ৭ ফাল্গুন, ১২৪৪ (১৭ ফেকুয়ারী ১৮৩৮) সংখ্যা 'সম।চার-দর্পণ'-এ উদ্ভাত-_তদেষ, 

পৃ; ৪৪৮-৫৯ 

১৬১, তর্দেধ। পৃঃ ১৫৭ 

১০২, তদৌব। পৃঃ ৪০৫-,৮ 

১৪৩, [79005 1071051501 108/0117411% 28016 0. 194 

১০৪. 'তত্ববোধিনী সভার ১৭৬৮ শকের আয়-বায়-স্থিতির নিরূপণ পুস্তক, ভূমিকা £ 

পৃঃ ১০ 
১৬৫. তত্বযোধিনী পত্রিকা, ১ ভাদ্র ১৭৬৬ শক, পৃঃ ১০৪ 

১০৬. দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর, ব্রান্মমমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরাঁক্ষিত বৃত্তান্ত ( ১০৬৪) 

পৃঃ ১৯-২৪ ; আত্মজীবনী (চতুর্ধ সং) পৃঃ ৩২ 
১৯৭, তন্ববোধিনী সন্ভা ও আধুনিক বঙ্গংস্কৃতির ইতিহাসে তার ভূমিক| সম্পর্কে ভব, 

যোগানন দাস, ১৯৩৯ £ তত্ববোধিনী সভার শতাবধ বৎসর; প্রবাসী, চৈও। ১৩৪৪) পৃঃ ৮৩৯৮ 

৪৩ । দিলীপকুমার বিশ্বাস, 'তত্ববোধিনী সভ। ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর+--ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, 

প্রথম সংখ্যা (ভাদ্র-কাতিক ১৩৯১) পৃঃ ১১-৪৯। তৃতীয় সংখ্যা (ফান্তুম-বৈশাখ ১৩৬১. 

উই), পৃঃ ১৬৪-৭৯ ; চতুর্থ সংখ্যা! (জো্ট-শ্রাবণ ১৩৬২), পৃঃ ২৪২৬১ $ হট খও, প্রথম সংখ্যা 

(ভাত্র-কাতিক ১৩৬২] পৃং ৬৩৪৬; দ্বিতীর সংখ্য! (অগ্রহায়ণ ১৩৬২) পৃঃ ৯২-১০২। 
+218557801 1060900750860 0188075 500 (১৪ 15865510010 :98১008) 10 5841 

$) 86700] 86701550706 (10 9010206100018010) 01 606 0160 050660ঞ ০ 89740 

08859025551) 8৫, 60107080019 00009 ) 08104668 1988, 00. 98-46 

১০৮, ভূদেষ মুখোপাধ্যায়, বাঞ্সালার ইতিছান, তৃতীয় ভাগ (১১১৪ বঙ্গাফা) পৃঃ ৩৯ 

১০৯, মন্মথনাথ ঘোষ, কমবীর কিশোরীচাদ মিত্র, কলিকাতা ১৩৩৩) পৃঃ ৪৮০৯১ 

১১০, 10150010565 1620 01 1%6 116815765 01761127709 2760-2181617180% 

890619 ৬০1. 2 02106660956. 8. 10) 8025110 & 00, ০. ৪ 2828 808৩; 

41018600186 758৫. &৮ 686 108089:8] 21898108? 100. 1-90 

১১৪ ক, 0210/16 96188) ০1, [ড় (1845) 2, 991 

১১১. নল্ধনাথ ঘোষ, কর্মবীর কিশোরীচাদ মিত্র পৃঃ ৯৯-১১১ 



১৯২, ভষ্টব্য। দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৭৪৭৫, ৮১-৮৩; এবং তত্র প্রমাণপপ্জরী উল্লেখ 
58৫) (পৃঃ ৮৭) 

১১৩, শিবনাথ শান্্রী। রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বজনমাজ, (দ্বিতীয় নং) পৃঃ ১৮১. 

*শতে পত্রধাদি আংশিক উদ্ধৃত । 
১১৪, উষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যার, পৃঃ ৮২ 

১১৫. দেবেন্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী (চতুর্থ নংস্বরণ ) পৃঃ ১২৪ 



৩ 

পরিশিষ্ট 





রামমোহন রায় ও ফরাসী বিছম্গুলী 

রামমোহন রায়ের জীবন নিয়ে ধীর] অনুশীলন করেছেন তার! সকঙ্গেই 

জানেন ইউরোপ-প্রবাসকালে পাণ্ডিতা, প্রতিভা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য 

তিনি ফ্রান্দে প্রভূত শ্রদ্ধা ও লম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। রাঁম- 
মোহনের ইংরেজি জীবনচবিতগুলির মধো বিশেষ করে গ্রীমতী কলেট বচিত 

শা06 1406 2100 1[,666618 ০06 2815 1২81010001)01 [০৩ এবং মেরী 

কার্পেন্টারের [4580 10855 1) [7081220 0£ 006 [5191 [2701001700 

£:০% গ্রন্থ দু'খানিতে প্রসঙ্গত উদ্ত লেখিকাঘয় রামমোহন কর্তৃক ফ্রান্স- 

পরিদর্শনের উল্লেখ করেছেন, যদিও তারা সে-বিধরয়ে বিস্তারিত তথ্য দেননি; 

সম্ভবত তাঁদের তা জানাও ছিল না।১ ১৯৩৩ গ্রীষ্টাবে অনুষ্ঠিত রাময়োহছন- 

মৃতযাশতবািকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাদাম্ মোর'] নায়ী জনৈকা ফরামী বিছ্ষী 
ফ্রাঙ্গের সঙ্গে রামম়োহনের যোগাযোগ সংক্রান্ত দুটি নিবন্ধ র$না করে 

এ বিষয়ে নৃতন আলোকপাত করেন।২ সেই.সময় শোনা গিয়েছিল উক্ত 
মহিলা ফরাসী ভাষায় রাঁমমোহনের একটি জীবনচরিত প্রণয়নের জন্ত উপকরণ 

সংগ্রহে ব্যাপুত আছেন। (বর্তমান লেখক যতদুর জানেন পরিকল্পিত এই 

জীবনীগ্রন্থ অস্থাবধি প্রকাশিত হয় নি।) তার প্রবন্ধে মাদাম মোর্যা উল্লেখ 
করেছিলেন যে রামমোহন ফ্রান্সে গমন করবার বেশ কয়েক বৎসর পূর্বেই 

ভারতীয় দর্শনে স্পর্ডিত ও বিশেষজ্ঞ রূপে তার সুনাম সে দেশে গ্রতিষিত 

হয়েছিল এবং তিনি ১৮২৪ খ্রীষ্টাবের ৫ জুলাই ফ্রান্সের 'সোদিয়েতে আগিয়াতিক্ 
( গ্রাচবিষ্াগঈলনের জন্য প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির 
অনুরূপ সারস্বতসভা ) নামক প্রতিষ্ঠানের সন্মানিত বিদেশী স্দশ্য নির্বাচিত 

হয়েছিলেন। মেরী কার্পেন্টারের পূর্বোক্ত পুস্তকের পরিশিষ্টরূপে প্রকাশিত 
একখানি পত্রেও আমরা এই তথা জানতে পারি যদিও উত্লিখিত ঘটনার 

সন-তারিখ সেখানে দেওয়া নেই।* বর্তমান আলোচনায় মাদাম মোর] 
॥ 

৪8৪ 



পরিবেশিত এই কৌতুহলোদ্দীপক প্রসঙ্গটি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত 
অনুসন্ধান ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন ফরাসী প্রাচাতত্ববিদ পত্ডিতমগ্ুলীর 

সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগের যথাসভ্ভব পূর্ণ চিত্র উপন্থিত কর! যাচ্ছে। 
বিপ্লবের জন্মভূমি রূপে ফ্রান্সের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করলেও ভারতে 

অবস্থানকালে ফরাঁসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশ! করবার স্থযোগ 
রামমোহন সম্ভবত পাঁননি। কিন্তু তিনি 'সোঁসিয়েতে আমিয়াতিক্-এর সাস্ 

মনোনীত হবার পূর্বেই-_এমন কি তার ইউরোপগমনেরও পূর্বে, বেদাস্তদর্শনের 

হুপত্ডিত ব্যাখ্যাতা ও সমাজসংস্কারক রূপে তার পরিচয় ক্রমশ ইংলগ্ের ম্যায় 
ফ্রান্জেও ছড়িয়ে পড়তে স্থু্ষ করেছিল। সম্ভবত ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্বের আরন্ে 

কলিকাতার ত্দানীস্তন "১০ "1006৪ পত্রিকার সম্পাদক ম. দা'কোস্ত। শ্বরচিত 

বাযমোইনের এক জীবনকাহিনী ও তৎসহ রাঁমমোহনের কয়েকখানি গ্রন্থ 
ব্রৌয়া (8103)-র বিশপ আবে গ্রেগোয়ারকে পাঠিয়ে দেন। এই তথ্যাদি ও 

্রস্থাবলীর ভিত্তিতে উক্ত ধর্মযাজক রামমোহনের জীবন ও কীতি সংক্রান্ত 

এক পুস্তিকা ফরাসী ভাষায় সংকলন করে প্রচার করেন। এই পুস্তিকাটি 
১৮১৯-এ তৎকালীন ফরামী সাময়িকপত্র 'লা ক্রোণিক্ রেলিজিউজ ([.8 

0101071058 [২611816956 )-এ মুদ্রিত হয়েছিল ; এবং এর একটি ইংরেজি 

সারাঙ্থবাদ ইংলগ্ডের “ছ্ঘ মাস্থলি বিপোঁজিটরী অব্ থিয়লজি এযাণ্ড জেনারাল 

লিটারেচার” (06 )10700015 860০0510015 0৫101560198) 8150 03617618] 

[109:80016) পত্রিকায় পর বত্মর (১৮২৯) প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদের 
কয়েকটি অম্চ্ছেদ মেরী কার্পেন্টার ত্র গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। যতদূর জানা 
যায় গ্রেগোয়ারের রচনাটি ফরাসী দেশে রামমোহনকে পরিচিত করবার প্রথম 

প্রচেষ্টা। এপর্যন্ত রামমোহন সংক্রান্ত আলোচনায় 'মান্থ'লি রিপোজিটরী'তে 

মুদ্রিত সারাছবাদের মেরী কার্পেন্টার উদ্ধৃত জহুচ্ছে্য ক'ব উল্লেখ অনেকে 
করেছেন। দীর্ঘ মূল রচনাটি আধুনিককালে কেউ অনুসন্ধান ও ব্যবহার 
করেছেন বলে বর্তমান লেখকের জানা নেই। সম্প্রতি লেখকের অনুরোধে 
লগুন বিশ্ববিষ্ঞালয়ের “্থুল অব. ওরিয়েপ্টাল এযাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ * 
বিভাগের বাঙলা! ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ড: তারাপদ মুখোপাধ্যায় 
অনুগ্রহপূর্বক ব্রিটিশ মুাজিয়ম গ্রন্থাগার থেকে 'ক্রোণিক্ রেলিছিউজ'-এ প্রকাশিত 
গ্রেগোয়ারের মুল প্রবন্ধটির আলোকচিত্র লেখককে পাঠিয়েছেন। এই 

8৪৪ 



লৌজন্ের ফলে বর্তমান লেখক সমগ্র মূল রচনাটির এক টীকা-টিগ্ননী-ুক্ত 
বঙ্গান্গবাদ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন ।* 

আলোচ্য প্রবন্ধটির পাঠকমান্রই জানতে কৌতুহলী হবেন ম. দা'কোস্তা 
রামমোহনকে ব্যক্তিগত ভাবে জানতেন কিন! এবং বামমোহনের জীবনসংক্রান্ত 

তথ্যসমূহ তিনি প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে সংগ্রহ করেছিলেন কি না। রচনার 

কোথাও এ সম্পর্কে কোনও উল্লেখ নেই। এমন অঙ্ুমান করবার ভিত্তি আছে 
১৮১৬-১৮-এব মধ্যে লেখক রামমোহন সম্পর্কে জিজ্ঞান্থ হয়ে তার জীবনীর 

উপকরণ সংগ্রহ করেন। ১৮১৬ থেকে রামমোহনের ইংরেজি গ্রন্থগুলির গ্রকাশ 

শুরু হয় এবং এই সময় থেকে উক্ত শুৃত্রে দেশবিদেশের ইউরোপীয় .মহল ক্রমশ 
তার সম্পর্কে আগ্রহী হতে আরম্ভ করেন। এই সময় কলিকাতার এক 

ইংরেজি সংবাদপত্রের ইউরোপীয় ( ফরাসী) সম্পাদক ম. দা'কোস্তার সঙ্গে 
তার ব্যক্তিগত পরিচয় স্থাপিত হুওয়! অসম্ভব নয়? বিশেষত যেখানে 'ক্রোণিক 

রেলিজিউজ'-এ ' প্রকাশিত প্রবন্ধের ভূমিকায় বলা হচ্ছে ₹'কোস্তা ছিলেন 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা, ইতিহাম ও পুরাতত্ডে, বিশেষ পারদর্শা ( 0:85 

5658 08705 165 18178065, 1+1778:0176, 153 21701001655 06 1১101806 ), 

তবে এই সম্ভাবা পরিচয় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিল এমন কথা জোর করে বলা যায় 

ন1। তার কিছু কিছু উক্তি অনতর্ক, ভাপা-ভাল1 অথবা শ্রাস্ত। রামমোহনের 

সঙ্গে পরিচয্ম থেকে থাকলেও তিনি সব তথ্য যে তাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে 

নেননি, প্রচলিত ধারণ বা কিংবাস্তীর উপর একাধিক স্থলে নির্ভর করেছেন, 

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া এটুকু বিচাধ, কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির 

সঙ্গে সাক্ষাৎকারের নাহায্যে তার নাড়ীনক্ষত্বের খবর জেনে নিয়ে প্রকাশ 
করবার বর্তমানে প্রচলিত সাংবাদিক রীতি সেকালে চালু হয়নি। 

লেখকের ভ্রান্তির নিদর্শনম্বরপ বলা যেতে পারে, তিনি রামমোহনের 

জন্মসাপ উল্লেখ করেছেন ১৭৮* ; তাঁর পিতা! রামকান্ত রায়ের ( নামটি অশুদ্ধ 
ভাবে উচ্চারিত-- ৪19-7917৮-1২০€ ) মৃত্য-বৎদর সম্পর্কেও তিনি স্থনিশ্চিত 

নন। তীর মতে রামকাস্তর মৃত্যু হয় ১৮*৪ কিংবা ১৮*৫ সালে। সম্ভবত 

এই সুত্র থেকেই কোনও কোনও সমকালীন পাশ্চাত্য লেখকের ধারণ! 

জন্মেছিল, রামমোহনের জন্ম ১৭৮৭ গ্রীষ্টাকে। কিন্তু এই তারিখ বিশ্বামযোগা 
নয়, কেননা রামমোহনের জীবনের পরবর্তাঁ যে সব ঘটনার তারিখ আমরা 
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নিশ্চিত জানি সেগুলির সঙ্গে এর সামঞ্রন্ত করা যায় না। রামমোহনের 

জন্মসাল হিশাবে ১৭৭২ বা ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্বের মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে 
নিতে হবে। বাঁমকাস্ত রায়ের মতা যে ১৮০৩ গ্রীষটাবে হয়েছিল, তা নিশ্চিত 
জানা গেছে। রামমোহনের ' আরবী-ফাসগতে লিখিত পুস্তিক] “তুহ.ফাৎ.উল্- 
মুওহাহিদিন'-এর শিরোনামের অন্থবাদ লেখক করেছেন 'সর্ধধর্মের পৌত্তলিকতার 
বিরুদ্ধে' (0017006 1:1001810:6 06 60063 165 [:6115101)9 ) ) প্রকৃতপক্ষে 

তা হবে “একেশ্বরবাদীগণের প্রতি উপহার" । এই জাতীয় বেশ কিছু ক্রটি 
থাকলেও গ্রবন্ধটির মধ্যে একজন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, সমকালীন ব্যক্তির দৃষ্টিতে 
সমগ্র ভাবে বামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও কীতির যে ছবি ফুটেছে তার মূল্য কম 
নয়। দৃষ্াস্তস্বরূপ বলা! যেতে পারে, নিয়লিখিত উল্লেখগুলি এঁতিহানিকের 
দুটি আকর্ষণ করবে : 

(১) সমসাময়িক অন্য কোনও আকরেই রামমোহনের কৌলিক উপাধি 
'বাড়,য্যা' (বা বন্দ্যোপাধ্যায় ) উজ্লিখিত হয়নি। রামমোহনের 
বংশ সাধারণ “রায় বংশ" বলেই পরিচিত। রায় (বা বায় 

রায়ান' ) খেতাব এই পরিবারে এসেছিল মুশিদাবাদ নবাব সরকারে 

চাকরীর স্থত্রে। গ্রেগোয়ারের প্রবন্ধে আরস্তেই দেখা যায় রামমোহন 
উল্লিখিত হয়েছেন '0২90900010017-006 79815000118; অর্থাৎ 

“রামমোহন বায় বাড়,য্যা” বলে। মূলের 'বাহজিয়া” (88190930018 ) 
যে 'বাড়য্যা'রই যত্নামান্ত উচ্চারণ-বিকৃতি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

রামমোহনের শিক্ষা! সম্পর্কে প্রবন্ধে বল হয়েছে, তার গ্রাথমিক শিক্ষা 

হয় পিতার তত্বাবধানে নিজ গ্রামে । এই সমঘ্ন তিনি ফার্সা ভাষাও 
শিক্ষা করেন। এর পর তাঁকে বিশেষ করে আরবী শিক্ষার জন্য 

পাটনায় পাঠানো হয় (11 9 150৬ 165 1১1 ৬016751 61670619 

06 14600080101 80165 ৫6 ৪07) 06:6১ & 5 80011080881 

(২ 
হা 

16 76158137815 0৮ 155056 & 080198৭ 0০00: ও 

89:6150:6 1 87৪৮6 )। পাটনাতে আরবী ভাষায় মুল ইসলামীয় 

ধর্মশান্্ ছাড়া আরবী অন্গবাদে আরিস্টলের দর্শন ও ইউক্রিভের 
জ্যামিতির সঙ্গে ভার পরিচয় হয় (565 29810:68 06 79008 181 

56150 6090167 00610065-0123 06৪ 60005 0, 4১05006 € 
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(৩) 

(৪) 

১ 70০1105 08010 €1) 21896 )। পব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 

বলতেন, আববী শিক্ষার জন্ত বামমোহনের পানা গমনেৰ কাহিনী 

উত্তরকালের কিংবদন্তী মাত্র, এর কোনও সমসাময়িক প্রমাণ নেই॥ 

দেখা যাচ্ছে সমর্কালীন বিবরণে আরবী শিক্ষার জন্য পাটনাপ্রবাসের 

কাহিনী সমর্ধিত হচ্ছে। পাটনার পর্ব শেষ করে অবশেষে 
কলিকাতায় এসে রামমোহন সংস্কৃত শেখেন (61391) £ 

08105067 000 5 20901610015 18 181)505 320501106)1 এ 

বর্ণনা যথাযথ হলে, বলতে হবে বামমোহনের সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ 

হয়েছিল কলিকাতায় এবং উত্তর জীবনে এর ভিত্তি পাকা হয় 

কাশীতে, বিশেষ কবে উপনিষদ্-বেদান্ত অনুশীলনের ক্ষেভ্রে। 

কলিকাতায় স্থায়ী হবার আগে রামমোহন নিজের চেষ্টায় খানিকটা 

ইংরেজি শিখেছিলেন ; লেখকের মতে ১৮১৪ থেকে কলিকাতা বাস 

আরম্ভ করবার পর তিনি অধ্যয়ন, কথোপকথন ইত্যাদির মাধমে 
ভার ইংরেজিজ্ঞান পাকা করে নেন (ঞ& 0581০8160. [২20 

00010012205 55 1001 2 05116600101)1)61 58৪ 00159185281)065 

09108 19. 1917505 215815156, 78718 1600016 € 18 

০015 6138.0101% )। 

লেখক আবও জানাচ্ছেন, এই সময় তিনি প্রিচার্ড (21100159100) 
নামক এক ইংরেজ স্ষুপ-শিক্ষকের কাছে কিছু লাটিন ও ম্যাকে 

 (81505৪5 ) নামক জনৈক দার্শনিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন জার্মানের 
নিকট গণিত বিগ্া শিক্ষ। করেন (11 ৪001010 0161006 060 06 

1907) ৫10 1085006 0165015 81781939, 15009106 19010500870 2 

€ 01) £11610910, 1)01200)67 1%091:95) 150008 ৫১ এ 0001 ৫+ 

5115 06 340191195019191006, 1001 6155618159 163 17080)64 

10809069 )। ছুটি তথ্যই অজ্ঞাতপূর্ব। রামমোহন যে ইউরোপীয় 

উচ্চ গণিতশান্ত্রে বাৎপন্ন ছিলেন এমন পরোক্ষ ইঙ্গিত সমসাময়িক 
সুত্রে পাওয়া যায়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাঁপটিস্ট, মিশনের 

কার্ধ-বিবরণে তার সঙ্গে সাক্ষার্ৎ পরিচয়ের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে, 
১১35 2180 11069 5781151) ৯10 5911650619688 21 162.0$ 

৫৬০৩ 



9101) 6256. 7178115) 0080)600861081 8190 01608191)551081 

০11. 11 এ বিষয়ে রামমোহনের কিছু খাঁতিও ছিল, কেন না 

শুন বৃক সোসাইটি ফাগুপন রচিত [1000৫900107 (0 45৪0০. 

70005-র যে বাঙলা অগ্পবাঁদ প্রস্তুত করেন সেখানি পরিষার্জনের 

ভার তাঁরা রামমোহন ও মিঃ গর্ডনের উপর দিয়েছিলেন।” তা 
ছাড়া রামমোহন আইজাক নিউটনের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন 
এবং এই মহামনীষীকে 006 ০৫006 £:620650 0080061008001508 

*-৮0080 ৫561: 21860 বলে উল্লেখ করেছেন।* আলোচ্য নিবন্ধে 

ভার গণিতশিক্ষা1 সংক্রান্ত একটি নির্ভরযোগা তথা সর্বপ্রথম পাওয়া 

গেল। ১৮১৯ সালে সংকলিত এ নিবন্ধে রামমোহনের গ্রীক ও 

তিক্র শিক্ষার স্বভাবত উল্লেখ নেই, কেন না এ ছুটি ভাঁষ! তিনি 
অনুশীলন করেন ১৮২০-র পর গ্রীষ্টীয় বিতর্কে জড়িয়ে পড়বার সময়। 
নিবন্ধে বলা হয়েছে, তরুণ বয়সই ভাল বা মন্দ ঘে কোনও নৃতন 

ভাঁবধার] গ্রহণ করবার পক্ষে উপযুক্ত সময় একথা বিবেচনা করে 

রামমোহন নিজ বায়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন যেখানে 

পঞ্চাশটি ছেলেকে নংস্কৃত। ইংরেজি ও ভূগোল শেখানো হয় 
(08100)01700-006) 06155217016 168 16000658668 1886 

সিটি 
এ 

1 0105 185012016 ৪20৬ 17005682066 5 100101)65 ০00. 10088- 

81888) ৪ 10137648865 70:01:63 1819 016 ০016 00. 101) 

€1582161)6 16 521)301106) 1 21)81819 €৫ 18 £60:91016, ৪. 

176 01000181)08106 060012$ )। হিন্দু কলেজ গ্রতিষ্ঠিত 

হবার পূর্বে রামমোহন নিজ বায়ে শড়া পল্লীতে ইংরেজি শিক্ষার জন্য 
এই বিগ্যালয়টি স্থাপন করেন। ১৮২২ সালে তিনি এটিকেই এ্রাংলো 

হিনু স্কুলে রূপান্তরিত করেছিলেন। এযাংলো-হিনু স্কুল ১৮২২ 

খী্টাঝে প্রথম স্থাপিত নয়। ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধায় এর 

পূর্বেতিহান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।১ এখানে 

১৮২২-এর বহু পূর্বে রামমোহন-প্রতিষিত উক্ত বিষ্ভালয়ের একটি 
অজ্ঞাতপুর্ব নির্ভরযোগা সমসাময়িক উল্লেখ পাওয়া গেল। 

দা কোস্তার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গ্রেগ্রোয়ার কর্তৃক রচিত সঃগ্র ্রবন্ধটির 

৪ 



যে বঙ্গান্থবাদ আমি অন্থাত্্ প্রকাশ করেছি এখানে তার যম্পূর্ণ উদ্ধৃতি 
অনাবশ্ক। কিছু কিছু অজ্ঞাতপূর্ব তথা পরিবেশন করা ছাড়া এ প্রবন্ধের 

'অতিরিক্ত মূলা এখানেই যে, বাঁমমোহন সম্পর্কে এটি সর্বপ্রথম ফ্রাঙ্গের ভারত- 

জিজ্ঞাস পণ্ডিতমগ্ডলীর কৌতুহল উত্রিক্ত করতে সমর্থ হয়। এর পর থেকে 
রামমোহনের সমাজ ও ধর্ম সম্পফিত সংস্কারপ্রচেষ্টা ও গ্রন্থাবলী তাদের 
অনুসন্ধান ও অধায়নের অন্যতম বিষয় হয়ে দাড়াল । দা কোস্তা ১৮১৯ লালের 

একেবারে প্রথম দিকে রামমোহন সংক্রান্ত তার প্রতিবেদনের সঙ্গে রামমোহনের 

কিছু গ্রস্থও গ্রেগোয়ারকে পাঠিয়েছিলেন । গ্রেগোয়াবের প্রবন্ধটি অনুবাদকালে 

সেটি বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বর্তমান লেখক দেখিয়েছেন এই প্রেরিত গ্রন্থগুলি 
স্থনিশ্চিতভাবে ছিল; (১) 17817515007) 0£ 20 400056067০৫ 

0) ৬608176১৮১৬); (২) 17181781860 01 006 15000817180580 

(১৮১৬) (৩) & 066706  0£ [7177000 [10619 (১৮১৭) 

(8) & 96০000 10666006 0 006 7101700)6150081 9950610 0% 

১৫ 6৫৪8 (১৮১৭) এবং (৫) 11808180007 01 ৪0016618106 

06661) 21) 80500806601 2100 21) 00090116106 06 006 0:8০006৫ 

0 30001081003 41156 (১৮১৮)। 'কোনোপনিষা'-এর ইংরেজি 

অন্থবাদখাঁনি ১৮১৬-তে প্রকাশিত হলেও সেটির কোনও উল্লেখ গ্রেগোয়ারের 

প্রবন্ধে নেই। এই কারণে প্রেরিত গ্রন্থগুলির মধো এটি ছিল না বলেই অনুমান 
করতে হয়।১১ ১৮০৩-০৪ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত “তৃহফাঁৎ উল্-মুওহাহিদিন্-এর 

উল্লেখ গ্রেগোয়ার যে ভাবে করেছেন ও তার শিরোনামের ঘে ভুল অন্গবাদ 

গ্রবন্ধে দিয়েছেন তাঁতে মনে হয় এ গ্রন্থখানিরও তিনি নাম শনেছিলেন 

মাত্র, এটি চোখে দেখেন নি। মনে রাখতে হবে 'তুহফাৎ-এর ইংরেজি 
অনুবাদ তখনও প্রকাশিত হয় নি। যাই হোক গ্রেগোয়ার কর্তৃক সার প্রবন্ধে 

প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির বিষয়বস্ত সংক্রান্ত দীর্ঘ আলোচপাঁর পর থেকে রামমোহনের 

গ্রন্থাবলী সম্পর্কে বিদগ্ধ ফরামী পাঠকের আগ্রহ জন্মায় এবং তা সেদেশে 

আমদানী হতে শুরু হয়। 

মাদাম মোরণার পরে যত্বপূর্বক এই বিষয়ে কিছু মূল্যবান তথা সংগ্রহ 

করেছেন আমেরিকান গবেষিকা শ্রীমতী আডরিয়েন মুর। তার বহু পরিশরয়ের 

ফলে রচিত [২৪100010705 800 4১0)61108 (১৯৪২) নামক গ্রন্থে 

€০€ 



তিনি রামমোহন অম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত রচনাঁবলীর যে 

তালিকা! সংকলন করেছেন ভার থেকে জানা যায়, ফ্রান্সে উনবিংশ শতাবীর 

কুড়ির দশকের আরস্েই রামমোহনের রচনাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান ও 
আলোচন কিছু কিছু আরম্ত হয়ে গিয়েছে। সম্ভবত সর্বপ্রথম 'বেভুা 

শাসিক্লোপেদিক' (25৮৪৪ [50501061008 ) পত্রিকায় রামমোহন 

রায়ের আটখানি গ্রন্থের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল।১২ শ্রীমতী মৃূর এই 
বিশেষ মংখ্যাটির সন-তারিখ উল্লেখ করেন নি। কিন্তু 'মোপিয়েডে 

আগিয়াতিক'-এর মুখপত্র 'জুর্নাল আসিয়াতিক আগস্ট, ১৮২৩ সংখ্যায় 
প্রকাশিত রামমোহনের অপর এক গ্রন্থতালিকায় গ্রনঙ্গত; 'বেড্যু আমিক্নো- 
পেদিক্-এর এ সংখ্যাটির খণ্ড ও প্রকাশকালের উল্লেখ আছে; তা 
হল মধুম খণ্ড, ১৮০ খ্রীষ্টাব।১ “বেত্যু আমিক্লোপেদিক্'-এ প্রকাশিত 
তালিকার অন্ততুক্ত গ্রন্থগুলির নাম ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত হলেও শ্রীমতী মূ 

অন্থমান করেছেন, এগুলি রামমোহনের গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ নয়, ইংরেজি 
নামগুলিরই (সম্ভবত ফরাঁমী পাঠকগণের বুঝাবার স্থবিধার জন্য ) ফরামী 
অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে। তার অনুমান যে যথার্থ তার অন্য প্রমাণ 

আছে, সে আলোচনা যথাস্থানে করব। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি এই (বন্ধনীর 
মধো ইংরেজি নামগুলিও দেওয়া হল) : 

(১) 75000601000 76178 000810180808 01) 063 01)801065 

থর 8808 6৫৪) 501%210 17 £1956 00 ০61610:6 00801018- 

শু০1)8158 ০0208080020 10010616618 00(-091588006 06 11606 

800:6006 8601 00160 01806 080018000. 06116 1:81)00618 

[২8000015610 (৪1) 0810068, চ101110 061619)[01000005081)66 

1683, 1816 (71810818001) ০৫ 016 0178 00381015080 0106 ০0 016 

006 00800600006 98006 6৫৪ ৪০০01:0108 00 006 £1058 ০৫ 

006 06160108660 91091081801021558  [:50810118101176 006 0010 

৪0 006 9016 02010100061)06 01 005 ২0016006 8611)8 810 776 

£1006 18 006 009160% ০ ০018010, 0810005) 1816), 

(২) 10809০802. 0107, ৪80:৪4৪ 00 ৪৫৪7৪ ০০ 010000 

৫6 0003 168 ৬6৫৪৪...০৪1০3008, 1817) 17 00. (00217518002 0: 

১৫০৮০ 



৪1) 810010861061)0 01 0১৫ ড602128. ০01: 016. 23630110001 01 ৪11 07৫ 

৬০৫৪৪, 0810905) 1816).১৪ 

(৩) 15005000006 11000087190808 07065 03801065 6 

15801008 ড6৪..,08100058) 01010106615, [71009050766 

01658, 1816, (18175186017 06 006 181)00817151)80 0116 0£ 076 

010800618 0: 006 ৪101: ৬6০৪ 0৪10005 1816), 

(8) [06660586 00 0)6150)6 1711)0006 61) 1:907086 ৪ ]1:80500€ 

0101) 06661)8601 [06 ] 110017006 131)0006 ৪ 1180185, 0810066, 

1817, 52 290, (41061610006 01 131000 100561910 17) 16015 00 006 

৪0৪00 0£ 21 ৪0০০৪০৪ 10: 1001805 ৪০ 7090795) (0:810008,) 

1817), 

(৫) 56০01706 0666786 00. 55500106 2001)001)615:6 065 ৬608৪ 

615 16701)56 ৪ 01)6 80010816 06 16080 0165670 06 00166 101170006 

১১০0০815962) 1817) 58 00,114 55000 10665170& 04 0008 70190- 

006180091 9590600 0৫ 006 6৫৪৪ 117) 115 00 21) 8201085 60: 

006 06560 50066 ০0৫11173000 ৬/0151)10, 0810865, 1817). 

(৬) 15000007000) 9৮:86 06 60805 ০৪ 3018001) 08 

6098 165 ৬6088 26০ 01) €80100001) ৫0 17061)9 0008151019808 

01) 06৪ 019801063 00 92008 ৬6৫৪) [,000769, "[. & 0. [70010 

1817, (4010108600600 01 036 ৬6৫৪1) 2150 006 8,08118]) 08108. 

18009 0 006 06158. [70917151280 1602107060 109 & 0:66906 05 

1000 10185 ০0100817711)6 ৪ 16061 ৪0165560 5 ৪0010001101 

চ০5, পু. 813৫]. 1700100 1,0700015, 1817), 

(৭) 7::500061018 00 10000615-00091)1015808 06 1[,/১021- 

৮৪-৬608...08100008) 10. [48101000660 1010068 01659, 1819 25 20, 

(02815815000 01 00571007001 000715000 04 008 000 

৬6৫ 86০01018800 206 81988 0 006 061601260 91001310012- 

€108750, 0810808) 1819), 

(৮) 10180900078 00 7600-00097101098 06 1 %801041 

৫8৬৭ 



৫৫৪... 08100%2, 1819, 40 20, (02808150010) ০0৫ 006 700০-০০- 

[818900০0৫06 01০০:-5৬6 ৪০০01:0176 00 06 41088 ০0৫ 02৫ ০০1০- 

0156 50010180080) 0810066, 1819), 

১৮২*তে “রে আসিক্লোপেদিক'-এ প্রকাশিত এই গ্রন্থপর্ধী ভিন্ন 
বামমোহনের কতকগুলি গ্রন্থের অপর একটি তালিকা যে “সোসিয়েতে 
আগিয়াতিক'-এর মুখপত্র 'জুর্নাল আসিয়াতিক' আগস্ট, ১৮২৩, সংখ্যায় 

প্রকাশিত হয়েছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীমতী মূর তার 
সংগৃহীত রচনাপন্ধীতে 'জুর্নান আদিয়াতিক-এর অক্টোবর, ১৮২৩ সংখ্যায় 
প্রকাশিত ম. লযাজুয়ানে লিখিত রাখমোহন-্রস্থাবলীর সমালোচনামূলক এক 
প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন।১ ছুই কারণে বর্তমান লেখকের মনে হয়েছে 

প্রবন্থটির নাম ও প্রকাশের স্থানকাল তিনি জানতে পারলেও সেটি নিজে 
পড়বার স্থযোগ তার হয়নি। কেননা অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত লযাজুয়নের 

প্রবন্ধে ম্প্ট আগস্ট সংখ্যায় মুদ্রিত রামমোহনের গ্রস্থতালিকাঁর উল্লেখ আছে। 

শ্রীমতী যূরের এই তালিকার কথা জানা নেই। দ্বিতীয়ত উক্ত গ্রস্থতালিকা 

এবং ল্যাজুয়ানের প্রবন্ধ পড়ে দেখলে তিনি স্থনিশ্চিতরূপে বুঝতে পারতেন 
যে ফরাসীদেশে রামমোহনের পুস্তকাদির ইংরেজি অন্তবাদই প্রচলিত ছিল, 

ফরাঁপী ভাষায় রামমোহনপ্রস্থাবলী সম্ভবত অনুদিত হয়নি। রেত্য 
গ্াসিক্লোপেদিক*-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখে তিনি যে অন্মান করেছিলেন 

তার সমর্থক প্রমাণ 'জূর্নাল আসিয়াতিক্'-এ প্রদত্ত গ্রস্থতাঁলিক! ও ল্যাজুয়ানের 
প্রবন্ধের মধোই আছে। তা ছাড়া এই গ্রস্থতালিকার মধো শ্রীমতী মূর 
কথিত 'রেভা শ্বামিক্লোপেদিক-এর বিশেষ সংখ্যাটির প্রকাশকাল যে দেওয়া 
আছে সে তথাও এই প্রসঙ্গে ম্বরণীয়। কিস্তু তা সব্েও শ্রীমতী যুরের 
পরিশ্রমের মূলা বা গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। বিশেষতঃ লযাজুয়ানের রচনাটির 
উল্লেখ করে তিনি রামমোহন-গবেষকগণকে এক নূতন পথের নির্দেশ 

দিয়েছেন। উক্ত নিবন্ধের উল্লেখ মাদাম্ মোর যাও করেন নি। 
স্বরণ বাঁখা গ্রয়োজন, 'ভূর্নাল আসিয়াতিক'-এ উপরি-উক্ত গ্রন্থতালিকা 

বা ম. ল'যাজুয়ানে লিখিত প্রবন্ধ গ্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৪ খ্রী্টাবে 'মোদিয়েতে 
আসিয়াতিক্ বাঁমমোহনকে সম্মানিত দন্ত মনোনীত করবার পূর্বে। মাদাম 
মোরযার গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে উক্ত বৎসরের ৭জুন তারিখের 

১ 



অধিবেশনে এ প্রতিষ্ঠান রামমোহনের দাস্তপদ লাভের যোগ্যতা আছে কি ন! 
মে সম্পর্কে অসদ্ধান করবার জন্ত এক বিচারক-সমিতি নিযুক্ত করেন। 
ম' লযাজুয়ানে, ম. বুহ্থৃফ এবং ম. ক্লীপরোট, এই তিনজন ক্াশ্তকে নিয়ে এই 
সমিতি গঠিত হয়। এর পূর্বে ১৮২৩ খ্রীষ্টাবঝে ম. ল্যাজুয়ানে রামমোহন- 
রস্থাবলী সম্পর্কে ভার প্রবন্ধ রচনা কণ্ছিলেন বাক্তিগতভাবে, বিচারক- 
মমিতির সান্তরূপে নয়) বিচারক-মমিতি তখন পর্মস্ত গঠিতই হয় নি। 
কথাটি উল্লেখযোগ্য, কেনন1 কারও কারও এই রকম ধারণা হয়তো! আছে থে 
ল্যাজুয়'নের ১৮২৩ খ্রী্টাবে গ্রকাশিত প্রবন্ধ অহুমন্ধান-মমিতির সান্ত হিসাবে 
তার মংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রূচিত।১৬ বরং বল! যেতে পারে ফ্রাঙ্ছে 
রামমোহনের গ্রন্থাদির ক্রমপ্রচার ও লাযাজুয়ানের প্রবন্ধে প্রাত্ত সশরন 
রামমোহন-পরিচিতি “মোসিয়েতে আসিয়াতিক্'-এর সঙ্গে যুক্ত গ্রাচ্যতবজিজ্ঞাহ 
ফরাসী পপ্ডিতমণ্ডীকে রামমোহন সম্পর্কে ক্রমশ শ্রদ্ধাবান ও অঙুসন্থিংসথ 
করে তুলেছিল এবং সেই জন্তই ভার! রামমোহনকে বৈদেশিক সাশ্য মনোনীত 
করতে ইচ্ছুক হয়ে উ্লিখিত কমিশন বা বিচারক-মণ্ডী নিযুক্ত করেন। 
রামমোহনের গ্রস্থাধলী অধ্যয়ন করে তার মতামতের সঙ্গে পূর্ব হতে পরিচিত 
ছিলেন বলেই ম. লযাজুয়ানে অন্ুসন্ধান-সমিভির অন্যতম মাস্য নির্ধাচিত 
হয়েছিলেন। 'ভুর্নাল্ আমিয়াতিক্-এর পুরাতন ফাইলে বর্তমান লেখক শ্রীমতী 
মূর নিরিষ্ট ম. ল'যাজুয়ানের প্রবন্ধটি খুজে পেয়েছেন; সেই প্রবন্ধে উন্নিথিত 
রস্থতালিকাটিও তার দেখাবার সৌভাগ্য হয়েছে। নান! দিক থেকে এগুলি 
অত্যন্ত মূলাবান এবং রাঁমমোহন-প্রসঙ্গে এসবের কোনও আলোচনাই আজ 
পরযস্ত হয়ণি। হৃতরাং এ সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ ও 
প্রয়োজন আছে। 

'ভূর্নাল আসিয়াতিক'-এর ১৮২৩ খ্রীষ্টাবের জুলাই সংখ্যায় মুক্রিত সংবাদে 
দেখা যায় ম. ছুবোয়া গ্য ব্যোসেন্ 'দোদিয়েতে আসিয়াতিক-এর * জুলাই, 
১৮২৩, তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কয়েকখানি গ্রন্থ উপহার 
দিচ্ছেন।১* তার মধো ফাসঁ ভাষায় দুখানি হস্তলিখিত পুথি এবং ভারতবর্ষ 
প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজি, ওলন্দাজ ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা কয়েকথানি 
পুস্তক ছিল। রামমোহন-রচিত আটখানি পুস্তকও যেএই গ্রন্থাবলীর 

অন্ততু্ত ছিল এই তথ্য জানতে পারা যায় পরবর্তী আগস্ট সংখ্যার প্জিকায় 
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প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত রামমোহনের গ্রন্থতালিকা থেকে । সেখানে * জুলাইয়ে 

অনুষ্ঠিত সভা ও ম দুবোয়া কর্তৃক পুস্তক উপহারের উল্লেখ আছে (28:00 
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এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়, এই গ্রস্থতালিক] প্রকাঁশকালে রাঁময়োহনের 
ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ফরাসী পণ্ডিত মহলের ধারণ! অতিশয় অম্পষ্ট ছিল। 

কেনন! এই প্রসঙ্গে তাকে 16 160 01810008186 বা পরলোকগত ব্রাঙ্মণ' বলে 

উল্লেখ কর] হয়েছে। খানিক পরবে এই মর্মে এমন স্পষ্ট উক্ভিও দেখা যায় যে 

১৮২১ বা ১৮২২ খ্রষ্টাব্বেই রামমোহনের মৃত্যু হয়েছে (৫ 0064006 1:810008176 

০01 ৪ 10016 2) 182] ০৫ 1822."')। তাঁদের এমন বিশ্বামও ছিল 

রামমোহনের সংস্কৃত নাম 'রামায়ন-রাঁজা' ! দেখা যাচ্ছে ম. দাঁকোস্ত। প্রেরিত 

ভোর ভিত্তিতে ইতিপূর্বে রচিত রামমোহন-সম্পর্কে আবে গ্রেগোয়ারের 

ফরামী পুস্তিকা রামমোহনের মনীষা সম্পর্কে ফরাসী বিঘৎ-সমাজের কৌতুহল 
উত্রিক্ত করলেও তার বাক্তিজীবন সম্পর্কে অন্তত ১৮২২-২৩ পর্যস্ত ফ্রান্গে 
বিশেষ কোনও অনুসন্ধান হয়নি । ম. দুবোয়া উপহত গ্রন্থগুলির মাধামে 

রামমোহন সম্পর্কে ফরামী হুধীসমাজে ধীরে ধীরে যে সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসার উদ্ভব 

ইয় তার ফলেই পরে এই নব ভ্রান্ত কাল্পনিক ধারণার নিরসন হয়েছিল একথা 

ধরে নেওয়া যেতে পারে। 

উক্ত গ্রন্থতালিকার প্রথমে দুবোয়া-গ্রদত্ত রাময়োহনের আটখানি পুস্তকের 

নাম দেওয়া হয়েছে। তার মধো প্রথম চারখানি যথাক্রমে কেন ( কলিকাতা, 

১৮১৬), ঈশ (কলিকাতা, ১৮১৬), মুণ্ডক (কলিকাতা, ১৮১৯) ও কঠ 
( কলিকাতা, ১৮১৯) উপনিষদগুলির ইংবেজি অন্বাদ। লক্ষ্য করবার 
বিষয় নাম কটি ইংরেজিতেই দেওয়া হয়েছে, ফরাসীতে নয়। তালিকার 
পরবর্তী চারখানি গ্রন্থ যথাক্রমে ; (€) 0. 7010£5 101 0১6 70003016 0৫ 

মঃ08] 96200016 17506961706105 ০ 87810800081 09880870685 

(08158৮5) 1820) $ (৬) 106 0160825 ০: 7505 (08109081820); 
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(9) 40. 400691 0 016 01010150810 90110 (0810908) 1820) 

(৮) ১৪০০0 4১098] 00 006 010115080 00115 (0810065) 1821) 

দুবোয়ার নিকট হতে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া আরও কয়েকখাঁনি পুস্তকের নাম 
এই তালিকাভুক্ত হয়েছে দেখা যায়, যথা ; (৯) [017 9601 1816 ০07006 

17100180016 065 [00065 1) 18166 81806 16 106106 00886 

3 19786 71:21 ( হিন্দুগণের মৃত্তিপূজার বিরুদ্ধে আরবী ভাবায় রচিত 

একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং ফাস ভাষায় এ একই গ্রন্থ); (গ্রন্থ প্রকাশের 

স্থান কাল দেওয়া নেই); আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বইখানি রামমোহন 
রচিত সুপরিচিত আরবী ভূমিকাযুক্ত ফার্সী পুস্তিকা তুহফাৎ-উল মুওহাহিদিন' 
( গ্রকাশকাল আনুমানিক ১৮০৩-০৪ )। কিন্ত গ্রন্থের নাম যে ভাবে উল্লিখিত 
হয়েছে তা “তৃহ ফাঁং' এর বিষয়বস্তর যথার্থ পরিচায়ক নয়। 'তুহফাৎ-এ সাধারণ 

ভাবে মকল প্রচলিত ধর্মের ক্রুটি প্রদর্শন কর] হয়েছে, বিশেষ করে হিন্দু প্রতিমা- 

পুজার বিরুদ্ধ মালোচন] কর] হয় নি। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, গ্রেগোয়ারও তাঁর 

পুর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধে 'তুহফাৎ' এর বিষয়বস্ত সম্পর্কে একই ভুল করেছিলেন। 

রামমোহনের 4১0 4১681 10 0১6 010115091) 90৮11-এর ভুমিকায় 

উল্লিখিত আছে, তিনি অতি অল্প বয়সে প্রচলিত হিন্দু পৌত্তুলিকতাঁর বিরুদ্ধে 
আরবী ও ফাস ভাষায় একখানি পুস্তিকা রচনা করেন (.*.নম1)0 ৪10)088 
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065 0805 181)8063 (0810065) 1818) (সংস্কৃত ও বাঙলা-ভাষায় একখানি 
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1818)। 

. ছুৰোয়৷ যে পুস্তকগুলি 'মোলিয়েতে আনিয়াতিক্' নামক প্রতিষ্ঠানকে 
উপহার দেন তাঁর দব কটি যে ইংরেজি, ওনন্াজ ও সংস্কৃত £ভাষায় 

লেখা 'ভূর্নাল্ আঁসিয়াতিক-এর ১৮২৩ মালের জুলাই সংখ্যায় তাঁর ম্প 
উল্লেখ আছে। বামমোহন-বচিত পুস্তকগুলি মেই গ্রন্থরাজিরই অন্তভূক্ত। 

পরবর্তী আগস্ট সংখ্যায় মুদ্রিত গ্রন্থতালিকাতেও দেখা যায় দুবোয়া-উপহৃত 

্রন্থগলির পরিচয় ইংরেজি নামেই দেয়! হয়েছে এবং অতিরিক্ত বইগুলির 

ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষে প্রকাশিত ইংরেজি, বাঙলা, সংস্কৃত ও আরবী-ফাসী 

স্করণসমূহেরই উল্লেখ করা হয়েছে। কেবলমাত্র আরবী-ফার্সী পুস্তিকা এবং 
সংস্কৃত-বাঙ্লায় মুদ্রিত উপনিষদ দুইখানির ক্ষেত্রে পুস্তকের নাম ইংরেজির 

পরিবর্তে ফরামীতে লেখবার কারণ এই যে উক্ত রচনাগুলির ভাষা ইংরে জ 

নয়। রামমোহনের কোনও গ্রন্থ ফরাপী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে 

জানা যাঁয় না। তৎকালীন ফরাী বিদ্বৎ-সমাঙ্গ ইংরেজি ভাষার মাধামেই তার 
গরস্থাদি অনুশীলন করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে ১৮২০ খ্ীষ্টাবে 'রেতুযু 
আসিক্োপেদিক'-এ প্রকাশিত বামমোহনের গ্রস্থতালিক! সম্পর্কে শ্রীমতী 
আছ্রিয়েন মুর যে অনুমান করেছিলেন তা যথার্থ__অর্থাৎ ফরাসীতে মুদ্রিত 
হলেও তা প্রক্ণতপক্ষে বামমোহনের ইংরেজি পুস্তকেরই তালিকা । 'জুর্নাল 
আসিয়াতিক্-এ প্রকাশিত বাঁমমোহনের গ্রন্থপন্থীটির সঙ্গেই বিজঞথি দেওয়া 
হয়েছিল যে পত্রিকার পরবর্তী কোনও সংখ্যায় ম, লযাজুয়ানে রামমোহন- 
গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচন1 করবেন (07) 0০৪৮6৪08103 01) 0:0011810) 
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'ভূর্নাল আমিয়াতিক'-এর অক্টোবর ১৮২৩ সংখ্যায় ম. লযাজুক্রানে লিখিত 
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রাঁমমোহনপ্রস্থাবলীর আলোচন] প্রকাশিত হয়। নান! দিক দিয়ে প্রবন্ধটি 
মূলাবান। যে লময়ে এটি রচিত হয় তখন পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাশীল মনীষিবৃদ্দ 
নবে মান্্র ভারতীয় দর্শন, বিশেষত বেদ-বেদান্তের প্রতি আকুষ্ট হতে আস্ত 

করেছিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত বেদ, উপনিষদ বা ত্রক্ষস্তত্রের কোনও গ্রামাণিক 

সংস্করণ বা অঙ্গবাদ পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হয়নি। ১৬৫৭ গ্রাষ্টাবে সম্রাট 
সাহজাহানের জোষ্ঠপুত্র দীরা শুকোহ, কিছু হিন্দু সন্গ্যাসী ও পঞ্ডিতের সাহাযো 
“সিরুর-ই আকবর্ঃ বা! “সির্র-উল্-অশ্ার নামে বাহান্নখানি উপনিষদের একটি 
ফার্সী গগ্ভাছবাদদ মংকলন করেন।*১ ফরাসী পণ্ডিত ও মাধক আক্যতিল্ ছ্য 
পেরে! (১৭৩১-১৮০৫ ) এই ফার্সী সংস্করণের 'উপনেক্হৎ' (0401761780 

শীর্ষক এক লাটিন অনুবাদ করেছিলেন। ১৮০১-০২ খ্রীষ্টাঝে এই অনুবাদের এক 

প্রামাণিক সংস্করণ পারি থেকে ছুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।'১ক দারা শুকোহ 

সংকলিত ফার্সী অন্থুবাদে অনেক ক্রুটি ছিল। ছু পেরে"! নিজে সংস্কৃত ভাল না 
জানায় এই ফারসী! অঙ্থবাদটিকে অবলম্বন করেন। অগন্থ্বাদের অস্থবাদ হওয়াতে 
তার লাটিন সংস্করণটির "সাত নকলে আমল থাস্তা'র অবস্থা হয়েছিল। 
রামমোহন রায় কর্তৃক উপনিষদের সংস্করণ ও ইংরেজি অনুবাদ গ্রকাশিত হবার 

পূর্ব পর্যস্ ক্রটপূর্ণ এই লাটিন সংস্করণটিই ভারত-জিজান্থ ফরাসী নুধীমমাজের 
প্রা একমাত্র অবলম্বন ছিল। প্প্রায়' বল! হয়েছে এই জন্য যে ইংরেজি ভাষায় 

উইপ্িয়ম জোম্স, কেরী, কোলক্রক ও জার্মানে অথমার ফ্রাঙ্ধের উপনিষদের 
অনুবাদ-প্রচেষ্টাও এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় ; যদিও এ-সব অনুবাদ তখন পর্যন্ত 

ইউরোপথণ্ডে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেনি, এবং ফ্রাঙ্কের অহ্বাদপ্রচেষ্ট 
রামমোহনের পরবর্তী । রামমোহনের পাগ্ডিতাপূর্ণ ও সুগভীর অস্তূ্টিসম্পর 
উপসিষদ ও বেদাস্ত আলোচন! ভারতীয় অধ্যাত্মশান্ত্রের যথার্থ পরিচয় পাশ্চাত্য 
জগতের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সমকালীন ইউরোপীয় লারস্বত 
সমাজের শ্রদ্ধা ও অন্ুসদ্থিৎসা জাগরিত করবার সহায়ক হয়েছিল। জার্মান 

পণ্ডিত ভিন্তারনিৎস্ যদিও ফ্রান্স বা ইউরোপখণ্ডের অস্বত্র রামমোহনের প্রস্থ" 
বলী কতদূর প্রচারিত হয়েছিল তার সম্পূর্ণ সংবাদ জানতেন না, তথাপি তিনি 
নিভূ'ল অন্থমানের সাহায্যে তার স্থবিখ্যাত “ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস'-এর 

প্রথম খণ্ডে রামমোহনের এই কীতির এতিহাপিক মূল্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার 

করেছেন।, ম. ল্যাজুয়ানের প্রবন্ধটি পাঠ করলে দেখা যায় প্রধানত 
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উপনিষদ ও বোাস্তার্শনের ব্যাখ্যাতা রূপে রামমোহন ত্দানীত্তন ফরাসী পণ্ডিত 
সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; সংস্কারক বা গ্রৃীয় নীতিমার্গের অন্ুরাগীরূপে 
তাঁর পরিচয় এক্ষেত্রে উপেক্ষিত না হলেও তখন পর্যস্ত গৌণ। আরও একটি 
বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । মূ. ল'যাজুয়ানের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা 

যায়, ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে তৎকালীন ফরাসী পণ্ডিতমহলের প্রাথমিক 

ধারণার মধ্যে অনেক ভুলন্রাস্তি ছিল। ক্রটিপূর্ণ অন্নবাদের মাঁধামে ভারতীয় 
শাগ্চ্চা সম্ভবত বহুলাংশে এর জন্য দায়ী। রামমোহন-কর্তৃক শান্ত্বের 

প্রামাণিক ব্যাখা! এই মকল ভ্রান্তি অপনোদনে নি:সন্দেহে সহায়ক হয়েছিল । 

্রবন্ধটির গুরুত্ব বিবেচনা! করে মূল থেকে তার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ এখানে দেওয়া 
গেল। স্থানে স্থানে লেখকের বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করবার জন্য যে ছু'একটি 

অতিরিক্ত শব ব্যবহার প্রয়োজন হয়েছে সেগুলিকে বন্বনীর মধ্যে রেখেছি। 

মূল প্রবন্ধের অনুচ্ছেদগুলিকে পরিবর্তন করা হয় নি। মূলের অর্থবিস্তারের 
জন্য অনুবাদক প্রদত্ত আবশ্যকীয় টীকাগুলি সংখ্যান্পারে প্রমাণপদ্ধীর মধো 
পাওয়া যাঁবে। “ক্রোণিক্ রেলিজিউজ+-এর অন্তভূ্ত আবে গ্রেগোয়ারের 

রামমোহন সংক্রান্ত পুস্তিকাখানি থেকে ল্যাজুয়ানে তাঁর প্রবন্ধের জন্য প্রাথমিক 
তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন; প্রবন্ধের আরস্তেই তার উল্লেখ রয়েছে। 

॥ রামমোহন রায়ের কতিপয় গ্রন্থসম্পর্কে মন্তব্য | 

“লা ক্রোণিক রেলিজিউজ * (পৃঃ ৩৮৮-৪০৩ )-এ রামমোহন রায়ের ব্যক্তিগত 

পরিচয়, মতামত, জীবন এবং প্রধান গ্রন্থগুলি সম্পর্কে যে বিবরণ আছে তার 

উপর নির্ভর কর! চলে ॥. 

'ভূর্নান আসিয়াতিক'-এর তৃতীয় খণ্ডে ১১*-১৯ পৃষ্ঠায় উঞ্ত ব্রাহ্মণ 
কর্তৃক প্রকাশিত রচনাঁবলীর একটি সাধারণ তালিকা দেওয়৷ হয়েছে। 

তিনি স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাম করতেন ও প্রতৃত ধনমম্পত্তির অধিকারী 
হয়েছিলেন। 

এখানে তাঁর প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা যাচ্ছে। 
উত্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগা তীর চারখানি উপনিষদের অনুবাদ 

এবং “বেদাস্তসার' [ ইংরেজি অনুবাদ ] দিয়ে আস্ত করছি 
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উপনিষদৃগুলির মধ্যে 'ঈশ',-এর স্থান পঞ্চম। পারসীক সংস্করণে এর নাম 
দেওয়া হয়েছে “15০১9 ৬৪516)? [ ঈশাবান্ত ]) সংস্কৃত ভাষায় কথাটি হল 
1158 অথবা! 5৪" [ঈশ ] কিংবা [90098858100 [ ঈশাবাশ্ম্ ]) ফরাপী 

ভাষায় এর অর্থ হবে প্রভু" 'পরমেশ্বর' 'অদ্ধিতীয়' “প্রচ্ছন্ন “আচ্ছাদিত 
বা “বিশ্বত্দ্ষাপ্ডের অন্তর্নিহিত সত্তা", স্প্িক্রিয়ার মাধ্যমে যিনি আমাদের 

ইন্জিযান্ৃভৃতির গোর হন) তিনি ভিন্ন হুঠির কোনও নিজস্ব সত্তা নেই।২* 
'উপনেক্হৎ গুলি'ঃ বিশ্লধণ করে আমি যতদুর বুঝতে পেরেছি, এই হল উক্ত 

উপনিষদখানির মর্মকথা | 
: রামমোহন রায়ের পক্ষে এই গ্রন্থখানি ইংরেজিতে অগ্ুবাদ না করলেও 

চলত, কেননা উইলিয়ম জোন্দের গ্রস্থাবলীতে (ষষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৪৩৩) এর একটি 
ইংরেজি অনুবাদ বর্তমান আছে ।২ঃক উইলিয়ম জোন্স ও রামমোহন রায়ের 

উক্ত ছুইখানি ইংরেজি সংস্করণের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্ঠ আছে যদিও শেষোক্ত 

্রন্থথানি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ।২* যদি আক্যতিল্ ছা পেরোর লাটিন অনুবাদের 

মাধমে এই গ্রন্থগুলিকে [দারা শুকোহ, প্রকাশিত) পারমীক অন্থ্বাদের 

সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে পারপীক অম্থবাদের বিরুদ্ধে ছুটি 

অভিযোগ করার আছে : প্রথমত বিষয়বস্কর অনাবস্তক ও দীর্ঘ অর্থব্যাখা 

ছবিতীয়ত [গ্রন্থমধ্যে | 'তন্জি' বা 'তহধি'র ন্যায় মুমলমানী শব ও তত্বের 
সমাবেশ ।*৬ আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করে বলবার প্রয়োজন নেই যে এই মকল 

শব ও সেগুলির অর্থ বৈদিক সাহিত্য সম্পূর্ণ অপরিচিত। অবশ্ত এ কারণেই 

হয়তো পারসীক মংস্করণের মৃসলমান গ্রন্থকারগণ যে মব অমার্জনীয় সংযোজন 

করেছেন, সেগুলি আশংকাম্থুরূপ বিপজ্জনক হয়নি ।২* 

এবারে রামমোহন রায় কর্তৃক ১৮১৯ সালের কাছাকাছি সময়ে গ্রকাশিত 

“কঠোপনিষ?-এর প্রসঙ্গে আপছি। গ্রন্থে প্রকাশের স্থানকালের যথাধথ 

উল্লেখ নেই।২ সহজেই বোঝা যায় আকাতিল্ ছা, পেরে প্রকাশিত 

'উপনেক'হৎ', দ্বিতীয় খও, ২৯৯-৩২৭ পৃষ্ঠার “কিউনি উপনেক্'ছৎ' 

(04070610086 [00021 )২৯ শীর্ষক সপ্থত্রিংশত্বম গ্রন্থ এব 'কঠোপনিষদ 

অভিন্ন। কিন্তু 'কঠ'শ্বা 'কিউনি' শব্ছয়ের কোনও অর্থ আমি খুঁজে 

পাই না।* বায় বলেন এই উপনিষদ খানি যজুর্বেদের লঙ্গে যুক্ত। 

পারসীক ভাষার অন্থ্বাদকগণ এবং উাদের মতে সায় দিয়ে আক্যতিল্ 
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পেরে! বলেছেন এটি অথ্ববেদের অন্তভূ্তি। বলতে পারি না কার মত 
মুক্িযুকত।*১ তত্ব ও বর্ণনা উভয় দিক থেকেই লাটিন ও ইংরেজি সংস্করণের 
তাৎপর্য এক। কিন্তু [ তুলনামূলক আলোচনার পর ] আমার কাছে স্পষ্ট 

হয়েছে, পারসীক সংস্করণটি মুলগ্রন্থের এক দীর্ঘ অর্থবিবৃতিয়ান্র। একথাও 
মনে হয় ব্রাহ্মণ বায়ের | রামমোহন রায়ের ] সংস্করণে গ্রন্থটিকে কিছু সংক্ষিপ্ত 
করা হয়েছে ।*২ “কেনোপনিষদ', সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, আক্যতিল্ ছু 
পেরের ষষ্ঠজিংশতম 'উপনেক'হৎ” 'কিন'-এর সঙ্গে আমি এটিকে অভিন্ন বলে 
বুঝতে পেরেছি।' পাঁরসীক্ ও লাটিন সংস্করণ অন্থসারে 'কেন' অথবা “কিন' 

(অর্থাৎ “ভাম্বর'ঁ বা প্রকাশমান' সত্তা) “অধর্ববেদ'-এর এক অংশ- 

[ সংস্কৃত ভাষায় ) “শাখা অথবা “কাণ্ড । অপর পক্ষে রামমোহন রায়ের 

মতানথসারে এটি 'সামবেদ-এর শাখা 1৩ [ গ্রনস্থকারগণের ] উক্তিসমূহের মধ্যে 

গরমিলের এই হুল দ্বিতীয় দৃষ্টাস্ত । এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, ভারতবর্ষে অন্যান্য 
ক্ষেত্রের স্তায় গ্রন্থাদির নামের ক্ষেত্রেও কতখানি শৈথিল্য বর্তমান। 

কিন্তু চতুর্থ বা “মুণ্তক' উপনিষদখানি বেদের কোন গ্রন্থ থেকে নির্গত মে 

সম্পর্কে সব কটি সংস্করণই এক মত। পারসীক ও লাটিন সংস্করণ অনুসারে 
নামটি 'মুণ্ডেক' (218706)) রামমোহন রায় প্রদত্ত বাঙলা উচ্চারণ অন্্যায়ী 
ঘুণ্ডাক' (1907৫90)1% সংস্কৃতে নামটি 'মুণ্ক' অর্থাৎ যা বেদের 
সাব-স্বরূপ বা অলংকাব-স্বরপ ।** এই অংশটি 'অধর্ববেদ'-এর অন্তভুক্ত। 

রামমোহন রায়ের উক্ত চারখানি উপনিষদ-এর লারাহ্গবাদ গ্রচারের 

উদ্দেশ্ত, ভারতবর্ষে বিশ্ুগ্ধ ঈশ্বরোপাসন! প্রতিষ্ঠিত কর] ও বেদবিহিত হিন্দু 

পৌত্বলিকতাঁর বিুদ্ধে সংগ্রাম করা.) এ বেদেরই সাহায্যে একথা গ্রমাণ 
করা ঘে ঈশ্বরের সঙ্গে এক্যাহ্ুভূতির মাধামে যে মুক্তির আম্মা লাভ করা 
যায় সে মৃক্তি পৌতলিকতা মানুষকে কখনও দিতে পারে না? [এই 
একাবোধের প্রতায়ের মধ্য] ল্শ্ম আধ্যাত্মিক্ডা, সর্বাতবধাণ, ইন্লিকবাহুভূতির 

অবদমন, নিরাসক্ধি, নৈষর্ম্য এবং সর্বশেষে [ ব্রহ্মোপলব্ধি-জনিত ] জেযাতিকত্তা 

প্রভৃতি, 'উপনেক্'হত'"এর বিশ্লেষণে আমরা যা যা ব্যাখ্যা করেছি, লব কিছু 

মিশে রয়েছে। 'তিনি এর দুর্বল দিকগুলিকে হিসাবের মধ্য ধরেন নি। 
এই সর্বাতববাদী আদর্শে উদ্ন্ধ হয়ে তিনি এই পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডে, 

১১৮১৯ গৃষ্ঠায় উদ্গিখিত গ্রস্থনকল প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে সর্বাধিক 
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উল্লেখযোগা বেদান্তের একটি অতি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। বেদাস্ত শকের অর্থ 

হুল বেদের শেষ ভাগ বা সারবস্ত। ভারতের সনাতন আস্তিক ছয়টি দর্শনের 
মধো বেদাস্ত অন্যতম । “দর্শন বলতে বোঝায় যুক্তিনিষ্ঠ তব্চিস্তার একটি 
প্রতিচ্ছবি" বা 'র্পণ" ৩৮ 

উক্ত প্রম্বানগুলি সংখায় মূলত তিনটি। এর গ্রতোকটি দুটি তত্বের 
বাছুটি স্বত্ব গ্রন্থের সমটি। এই তিনটি মূল প্রস্থান সাংখা, ম্যায় ও মীমাংসা 
নামে পরিচিত।* বেদাস্তদর্শন মীমাংসার অস্তভুক্ত। আক্ষরিক অর্থে 
বিবেচন] করলে মীমাংসার অর্থ দীঁড়ায়[ প্রামাণিক বিজ্ঞানের ] গবেষণ118, 

এ নামের প্রাচীনতম গ্রন্থ তাঁর প্রাচীনত্বের জন্ত পূর্বমীযাংসা নামে অভিহিত । 
অপেক্ষাকুত হ্বপ্ন গ্রাচীন গ্রস্থখানির নাম উত্তর মীমাংসা! ব! শ্রেষ্ঠ গবেষণা ।8১ 

শেষোক্ত গ্রন্থে ব্রন্মের সহিত [ জীবাত্মার ] মিলনের পন্থা ব্যাখা! কর! হয়েছে। 
এই গ্রন্থ পতগুলি-মুনি কুত।২ ব্যাস কৃত পূর্বমীমাংসাতে ওপনিষা 

মতান্থ্যায়ী সেই ব্রক্ষসংযোগের বিস্তারিত আলোচন! পাওয়া যায় এবং বেদাস্ত, 

এই সহজ নামেই তা! সমধিক পরিচিত |%৩ 

কয়েক বৎসর হল কলিকাতায় উক্ত গ্রন্থের বাংলা অক্ষরে এক ন্থুবুহৎ 

সংস্করণ গ্রকাঁশিত হয়েছে । তাতে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই ।8॥ রামমোহন 

রায় তার [ আলোচা ] ছাব্বিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী রচনায় বোদাস্তার্শনের কতগুলি অতি 

সরল অংশ মাত্র বিবৃত করতে পেরেছেন । 

বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র আগম, আখ্যাপ্লিকা, ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতি 
হিন্দুশান্ত্ররে সকল অঙ্গেরই গ্রতিপাদ্ভ, কেবলমাত্র জ্ঞানী, লয়বাদী, পবিত্রাত্মা 

এবং যোগিগণই মুক্তিলীভেব যোগা। কিন্তু মৃত্তিপূজক সম্প্রদায়গুলির জন্ত 

উক্ত শাস্ত্রের বিধান ( দেহাস্তে ) উধ্বাকাশে চন্ত্রলোক, তাঁ়কালোক গ্রতৃতিতে 

অবস্থিত আজগুবি, অঙ্গীল ও নৈতিক আদর্শবিহীন নানা প্রকার স্বর্গে লক্ষ লক্ষ 

বসব বাম এৰং পরিপামে এই পৃথিবীতে নবজন্ম ও একই অভিজ্ঞতার 

পুনরাবৃত্তি; আর সর্বশেষে [ প্রলরকালে ] যখন ব্রদ্ধ সমগ্র স্থটিকে নিজমধ্যে 
লংহরণ করবেন তখন তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া। ন্থতরাং বুঝতে পারা 
যায় রামমোহন রায়ের রচনাবলী কখানাই কাউকে ধর্যাস্তরিত করতে লক্ষ 

হয় নি।ঃ* 
একেশ্বরবাদের সঙ্গে সঙ্গে গ্ষ্টধর্মের নৈতিক শিক্ষ! বিষয়ক রচনা প্রকাশ 
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এবং প্রচারকার্ধেও তিনি যথেষ্ট আননাবোধ করেছেন; অধিকস্ত ধর্মী 
উপাখ্যান, ভবিষ্বদ্ধাণী, অলৌকিক কাহিনী, রহশ্যবাঁদ গ্রভৃতি গ্রী্ীয় মগ্ুলী 
সমূহের বৈশিষ্ট্যগুলিকে অসার প্রতিপন্ন করবার কাজেও তাঁর উৎনাহ দেখ! 

গিয়েছে। এই গ্রচেষ্টাই তিনি করেছেন তীর সুপরিচিত 'খ্ীষ্টের উপদেশাবলী' 

ও 'গ্রীটয় জনসাধারণের প্রতি” প্রথম ও দ্বিতীয় 'আবোদন' শীর্ষক গ্রন্থগুলিতে। 

ইউরোপের দ্থপরিচিত এবং বহুল আলোচিত বিতর্কের বিষয়গুলির উপর তা 
মোটেই আঁলোকপাঁত করে না 18৬ 

হিন্দু বিধবাগণকে তাদের স্বামীর চিতানলে দাহ করবার প্রথার বিরুদ্ধে 
লিখিত তীর “কথোপকথন? সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে ব্লবার কিছু নেই। 

প্রাসঙ্গিক শান্্াদি যথেষ্ট সক্্রতার সঙ্গে আলোচনা! করে তিনি সেক্ষেত্রে প্রমাণ 

করবার চেষ্টা করেছেন যে উক্ত নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান শান্তর নিষিদ্ধ, পরস্ত এ বিষয়ে যে 
শান্ত্রোক্তি সংগৃহীত হয়েছে তার দ্বার বিপরীত মতই প্রমাণিত হয়। 

কোলক্রকের একটি আলোচনায় বলা হয়েছে (চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৪, 
২১৫)৪ যে শান্্ে [হিন্দু] বিধবাগণকে চিতানলে প্রাণ বিসর্জন 

দেবার উপদেশ দেওয়| হয়েছে, কিন্তু তাদের সে কাজে বাধ্য করাবার 

কথা বল! হয়নি। আমাদের গ্রন্থকার [রামমোহন রায়] বাঙলাদেশের 

ব্রাহ্মণদের যীর সাহায্যে বিধবাগণকে চিতায় নিক্ষেপ করবার এবং সেখানে 

গ্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে ভাদের বেঁধে রাখবার জন্ত তিরস্কার করেছেন। 

কুমংস্কারাচ্ছন্ন বর্বরোচিত আজগুবী শান্ত্ীয় প্ররোচনার সহিত যুক্ত এই 
বলগ্রয়োগ অমার্জনীয়; এর ফল বার বার বহু ভারতবাঁপীকে ভোগ করতে 

হয়েছে। 

যদি সিগিলিবাসী দিওদোরস বৈদিক সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থে উল্লিখিত এবং 

পরে কালগর্ভে লুপ্ত এই প্রথার উৎপত্তি ও প্রাচীনত্বের কথা জানতেন, তিনি 

যদি খবর বাখতেন যে তার রচনাকালের দুহাজার বৎসর পূর্বে বৈদিক সাহিত্যে 
বিবাহের যে বিধিসকল স্থনিরদিষ্ট হয়েছিল, সেগুলির সম্ভবত কোনও পরিবর্তন 
হয়নি, এবং সকল শান্্রই হিন্দু বিধবাকে স্বামীর মৃত্যুর পর নির্জনে 

কদ্ধুমাধনপূর্বক জীবনধারণ করবার অনুমতি দিয়েছে, তাহলে তার ইতিহানে 
(৫০, ১৯, ৩৩) নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাসের সহিত তিনি যে কাহিনীর উল্লেখ 
করেছেন, তা নিশ্চয় বর্জন করতেন। উক্ত কাহিনী প্রদক্ষে বলা হয়েছে, 
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ব্যাভিচার নিবাকরণার্থে [ ভারতবর্ষে ] একটি আইন প্রণীত হয়েছিল। এই 
আইনে বিধবাগণকে শ্বামীর চিতায় গুড়ে মরতে বাধা কর] হত। » 

হিন্দুসমাজে কখনও নৃতন আইন প্রণয়ন করা হয় নি; হ্প্রাচীন তথাকখিত 

আগ্তবিধান এবং লোকাচারের গ্রতি আম্ুগত্য বজায় রাখ! হয়েছে। কথিত 

আছে প্রাচীনরা & গুলি সংগ্রহ করেছিলেন। উত্তরকালে টাকা-টিপ্পনীর 

দ্বারা সেগুলির অর্থ ক্ষেত্রবিশেষে স্পষ্ট ও ক্ষেত্রাস্তরে অঙ্পষ্ট হয়েছে; কেননা 

উক্ত টাকাসমূহ সর্বদ1 পরস্পরের সঙ্গে মেলে না। 

'মোসিয়েতে আসিয়াঁতিক-এর মুখপন্রে প্রকাশিত রামমোহন ও তার 

গ্রস্থাবলী ও আদর্শ সম্পর্কে এই বিস্তারিত আলোচনা! 'সোমিয়েতে আসিয়াতিক'- 

এর সঙ্গে যুক্ত ফরাপী পণ্ডিত-মমাজকে বামমোহন সম্পর্কে শ্রন্ধান্বিত কধে 

তুলেছিল। অনুমান করা যেতে পারে ত্ৰার সম্পর্কে এইবার ফরাসী স্বধী- 

মণ্ডলী রীতিমত অনুসন্ধান আরম্ভ করেন এবং তদের ভ্রান্ত ধারণা (যথা, 
রামমোহন জীবিত নেই ) তার ফলে ক্রমশ দুর হয়। 'পোদিয়েতে 

আপিয়াতিকএর ৭ জুন, ১৮২৪ তারিখের অধিবেশনে রামমোহনকে উক্ত 

প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক সন্ত (485০০1৪ 002165790170810) মনোনীত 

করবার প্রস্তাব উথাপিত হয়। বারন গ্য মাসি ও ল্য কৌৎ দওত্যরিভ, 

এই প্রস্তাব আনয়ন করেন। এ মভাতেই লযাজুয়ানে, বুক, ও ক্লাপরোট্ 

কর্তৃক গঠিত এক বিচারক-মগুলীকে রামমোহনের স্স্যপদ্লাভের যোগ্যতা 
বিষয়ে অনুসন্ধানের তার দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তা € জুলাই তারিখের 
অধিবেশনে এই বিচারক-সমিতির পক্ষ থেকে ক্লাপরোট্ তার অন্কুল অভিমত 

প্রকাশ করেন। 'আুর্নাল আসিয়াতিক্'-এর জুলাই, ১৮২৪ সংখ্যায় সে বিষয়ে 

এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল : “বৈদেশিক সাশ্যপদের জন্য প্রস্তাবিত পর্থিত 

রামমোহন রায়ের বিদ্যাবন্তাবিষয়ক যোগ্যতা! সম্পর্কে ম, ক্লাপরোট্ বিচারক- 

মণ্ডলীর পক্ষ হতে এক বিবরণ পেশ করেন। এ বিবরণীতে যে সিদ্ধান্ত কর! 

হয়েছিল সেগুলি কার্ধনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত কর হয় এবং 

রামমোহন রায়কে বৈদেশিক মস্ত উপাধিতে ভূষিত করা হয় (1. 7190:000 
৪] 13000 07 0116 ০0101085101) 4810 0) 1801016 501 165 ৫06৪ 
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সামরিক বাহিনীর জনৈক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী কর্নেল লাচ্লানের উপর 
'সোঁসিয়েতে আসিয়াতিক্' রামযোহনের নিকট তার সাস্যপদভূক্কিপত্রখানি 

পৌছে দেবার ভাঁর দিয়েছিলেন । এই নংবাদ উক্ত কর্মচারীর এক চিঠি 
থেকে জানতে পার] যায়।৫১ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সমসাময়িক স্থগুরসিদধ 

এঁতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ, ঝ'যা মার্ন লেওনার্ দা সিস্মোদি ( ১৭৭৩- 
১৮৪২) 'বেড্যু আিক্লোপেদিক্' পত্রিকার নভেম্বর, ১৮২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 
তার হ০০06:01065 ৪0: 16 ৪58:61)6 0101319] 000] 16 £0061100618 

0৪1; [১06 প্রবন্ধে প্রসঙ্গত ধর্মনেতা ও সমাজ-সংস্কারকরূপে রামমোহনের 

অতি উচ্চপ্রশংসা! করেছিলেন ।*ং 
হ্ৃতরাং দেখা যাচ্ছে, ১৮১৮ থেকে ১৮২৪ পর্ধস্ত ফ্রান্সে রামমোহন ও তার 

কীর্তিকলাপ সম্পর্কে সশ্রদ্ধ কৌতুহল উত্তরোত্তর বুদ্ধি পেয়ে চলেছিল এবং এরই 
পরোক্ষ ফলম্বরূপ রামমোহন স্বয়ং ফ্রান্সে যাবার কয়েক বৎসর পূর্বেই 
'সোসিয়েতে আসিয়াতিক' কর্তৃক সম্মানিত বৈদেশিক স্াশ্ত মনোনীত হয়ে 

ফরাসী সারম্বত সমাজে স্থায়ী শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ফ্রান্সে অল্লকাল 

অবস্থানের মধ্যেই যে তিনি ফরাঁপী-রাজকতৃ্ক সমাদৃত হয়েছিলেন উপগিউক্ত 

পরিপ্রেক্ষিতে সেটির খুব স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ঘটনা। ফরাসী সমাট লুই 
ফিলিপ ছিলেন 'সৌসিয়েতে আসিয়াতিক্'এর সর্বোচ্চ পৃষ্ঠপোষক 
(0065067014৩ সথতরাঁং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত বৈদেশিক সাশ্থয 

রামমোহনের প্রতিভা ও পাঙ্ডিতোর বিষয় পূর্ব হতেই নিশ্চয় তার কর্ণগোচর 

হয়েছিল। 

রামমোহনের মনীষা, কীতি ও রচনাবলী সম্পর্কে ফরাসী বুধমগ্ডলীর 
যে শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসাঁ 'লোসিয়েতে আসিয়াতিক"এর সম্মানিত বিদেশী 

সান্যর়পে তাঁর নির্বাচনের, মাধামে প্রকাশিত তার আর একটি বিস্তারিত 
সমকালীন পরিচয় পাওয়া যায় ত্দানীস্তন ফরাসী সাময়িক পক 'রেভু 
আসিক্লোপেদিক্'-এর পৃষ্ঠায়। এর ডিসেম্বর ১৮৫২ সংখ্যায় ম. পথিয়ে নামক 
এক সমালোচক বামমোহনের "18081800208 96৮618] 20111701091 
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001/00% 81818] ড10115 017. 18101081808] 10601069 গ্রস্থখানির এক 

সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেনঃ । ১৮৩২ গ্রৃষ্টান্বে আলোচ্য পুস্তকটি 

পারবারী আগ্েন কোম্পানী কর্তৃক লঙ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি 
রামমোহনের পূর্বপ্রকাঁশিত তেরখানি গ্রন্থের একটি সংগ্রহ। নিয়ো গ্রন্থগুলি 
এই সংগ্রহভুক্ত £ (১) 18151501017 0৫6 821) 40108176170 06 006 

ড৬6৫৪100; (২) 71815180010 0 006 110010000 00012131)00 3 

(৩) 11817812001 0: 006 06108. 07081150080; (৪) 71815818601 

06 006 10101-0700015)00 1 (৫) 15051800178 01 076 131)00011- 

৪8000; (৬) 4 101510812000 1000 20£1150 0: 2 501151010506 

1170010701176 006 1015106 ড/015010 6০০, ; (৭) 4 10661)06 ০: 

[71770000619]; (৮) 9800770 10616110604 006 1$001)0006150- 

০৪] 958608 0£ 016 6৫5, ৫০.) (৯) &7 50010985101 006 

7201901 06 61081 96700006 11)0 60612062115 01 93181100010108] 

00865817063; (১০)1720917001) 0৫ ৪ (০0112161506 0৫066] 812 

40500866001, 8110 21 00002060017 006 0180006 0£ 80111717£ 

100৬5 81155; (১১) 4 96০0100 001766675€ 06661) ৪1) 

4৯0৬0০816 101, 8190 ৪1) 00190116176 01 00110110£ ৬৬100৮5 211561 

€১২) £0505800 06 4১180100605 12681011076 016 300)106 01 

1005 00175108160 85 2. [611610105 2116; (১৩ 81161 2610818 

16£510176 10006]17 [600:08010776100 02 006 41001600 ত1402 

0 ঢ6108188 800০0701774 [0 00617710000 12৬ 01 [10106113106 1৫1 

বর্তমান আলোচন! গ্রনঙ্গে দেখা গেছে উল্লিখিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই ফয়ামী 
হুধীমগ্ুলীর পূর্বপরিচিত। তথাপি গ্রস্থাবলীর আকারে এই নূতন মংস্করণ 

লগুনে প্রকাশিত হবার সঙ্গে নক্ষে লমমাময়িক ফরাসী পত্রিকায় তার দীর্ঘ 
সমালোচনা প্রকাশ থেকেই বোঝা যায় রামযোহনের মনীষা ও চিন্তাধারা 
সম্পর্কে ফরাসী বিদ্বংসমাজের আগ্রহ কত গভীর ছিল। ম. পধিয়ে স্বয়ং গ্রাচা- 

বিদ্যার অন্শীলন করতেন; মেই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি রামযোহুন-গ্রস্থাবলীর 

'আলোচন! করেছেন। আলোচনায় তার যে মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে 
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তা একযোগে সশ্রন্ধ ও বিচারশীল| এই আলোচনা! যখন প্রকাশিত হয় 

তাঁর আয্লদিন পূর্বে রামমোহন ফ্রাঞ্স পরিদর্শন করে ইংলণ্ডে ফিরে গেছেন ও 
পুনরাঁগমনের সংকল্প ঘোষণা করে গেছেন। পথিয়ে উপসংহারে এ-কথার 
উল্লেখ করেছেন। পারি-নিবাধী বন্ধু অধ্যাপক ডঃ কমলেশ্বর ভট্টাচার্ধের 
সৌজন্তে উক্ত সমালোচনা-প্রবস্বটির আলোকচিত্র সৌভাগাক্রমে বর্তমান 
লেখকের হস্তগত হয়েছে। এখানে মূল থেকে মেটির বঙ্গান্নবাদ করে দেওয়া 
গেল। প্রবস্টিতে আলোচনার মাঝে মাঝে গ্রবন্ধ'লেখক যে সব স্বগতোক্তি 
করেছেন বা! টাক] যোগ করেছেন-_অন্ুবাদে সেগুলিকে বন্ধণীর মধ্যে রাখা 

হয়েছে। কোনও কোনও স্থানে অন্থুবাদকের পক্ষে অর্থবিস্তারের নিমিন্ত যে 

টাকা সংযোজনের প্রয়োজন হয়েছে সংখ্যানুক্রমে তা পাওয়া যাবে গ্রমাণপধ্ীর 

মধ্যে £ 

॥ ম. পথিয়ে কৃত সমালোচনা-প্রবন্ধের অনুবাদ ॥ 

এটি একখানি বিচিত্র সংগ্রহ-গ্রস্থ যেমনটি ইতিপূর্বে কখনও প্রকাশিত 

হয় নি। এর মাধামে আমরা এক অতি আশ্র্য ঘটনার সম্মু্ধীন হচ্ছি (হা, 
এটি অবশ্ই তাই, কেননা, ইতিহাসে তুলনীয় দ্বিতীয় উদাহরণ নেই ); ঘটনাটি 
হল একজন জ্ঞানী ব্রাহ্মণের আবির্ভাব যিনি ইউরোপের ভাষাসমূহে ও জ্ঞান- 
বিজ্ঞানে শিক্ষিত। তিনি সম্প্রতি লগ্ডনে তাঁর ধর্মশান্্রবিষয়ক ও বিচাঁরবিতর্ক- 

মূলক গ্রন্থাবলীর এক দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থগুলি আদৌ 
সংস্কৃত, বাঙলা ও ইংরেজি ভাষায় কলিকাতায় প্রকাশিত হয়েছিল । গ্রন্থকারের 

এগুলি প্রকাশের উদ্দেশ্ট ছিল--তার দেশবাশী ব্রাহ্মণদের কাছে প্রমাণ করা 

যে তার্দের পবিত্র গ্রন্থ বে? ব্রন্মসতাঁর একত্ই শিক্ষা দেয় এবং তাদের মন্গ, 

যাজ্বন্ধ্য প্রভৃতির রচিত প্রাচীন স্ৃতিশান্ত্র কদাচ বিধবাগণকে তাদের স্বামীর 

চিতায় আত্মাহ্ৃতি দেবার নির্দেশ দেয় না। এমন একজন জ্ঞানী ও উন্নতমন! 

বাক্তির বিরুদ্ধে সংকীর্ণচিত্ত ও পরমত-অসহিষু ইংরেজ মিশনারীর] যে একজোট 

হবেন-তা তো অবধারিত; কেনন] তাঁরা বলে বেড়ান একেশ্বরবাদের মত 

মহৎ ও উচ্চ ধর্মমত কেবলমান্ত্র হিক্র ধর্মশান্েই পাওয়া যায়। তাঁরা এই প্রাজ্ঞ 

ও উদীরমতি ব্রা্ষণকে হয় অসাধু বিধর্মী (08160 10006) অথবা সমান 
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বিপজ্জনক যু্িনির্ভর ধর্মবিশ্বামী (৫6186) (ধারাও তাদের মতে সম্ভবত কম 
অনাধু নন ) বলে গণ্য করে থাকেন। কারণ, তারা বিশ্বাস করেন, 
রাঁমমোহনের পরিকল্পনা ছিল এমন এক বিশ্তদ্ধ যুক্তিবাদী ধর্মসপ্প্রদায় (006 

88০৫ 6 708 0615083) গঠন করা যে সংঘ ইংরেজ হিশনারীদের 

ভারতবাঁসীকে ধর্মাস্তরিত করার দাবী ও ভারতীয় পৌন্তলিকতা-যা স্বার্ান্ 
মূঢতারই নামাস্তর--উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করবে। স্থৃতরাং ব্রাহ্মণ রামমোহন 
রায়ের জীবনের প্রায় বটুকুই অতিবাহিত হয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন তর্কযুদ্ধে। 
ছুদিক থেকেই তাঁকে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হয়েছে এবং জ্ঞানী বাকিদের 

দুটিতে তিনি তাঁর স্থমহৎ যুক্তি ও তার সমর্থক স্থনিপুণ তর্কের সাহায্যে সর্বদা 
এই সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন । 

এই বিশেষ পরিস্থিতি যা আমরা বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি_ 
রামমোহন রায়ের ব্যক্তিত্বের মধো যেন ছুই স্বতন্ত্র সপ্তার জন্ম দিয়েছে। তার 

মধো একটি ইংরেজ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অপরটি হিনু ব্রাক্ষণদের মুখোমুখি 

দাড়িয়ে। উক্ত উভয় জশ্পদীয়ই গ্রাণহীন শাস্ত্র এবং প্রগতিশীল ও শ্রেষ্ঠ 
মানবীয় বুদ্ধির (যেমন রামমোহণ রায়ের, ) সঙ্গে সামগন্যহীন রাীতিনীতির 
প্রতি আসক্তিতে অন্ধ (06৮6 7091000. 8108011616, 006 19005 2015 

898856 06 06501) ৪. 06৮ 610196 0%08 [২8010301000 [২০৮ 

0020006 06] 1)0100063 01961000, 00106 11117) 0810 8206 2 

01016061)9 ৪1161815, ৫৮ 18006 ৪02 08100091065 10170008, 80601)68 

86151160101) 163 0183 6৮ 165 20065 ৪ 069 160068 1001668, 

&. 063 7:800069 115001)01180168 &৬৪০ 18 1815015 10000081156, 

010£655156 6০ 80002116016) 66116 006 ০116 06 [২8100100101 

ঢ০)। এর থেকে কেউ যেন ধরে না| নেন এই ত্রাদ্ষণ মনীষী সর্ধপ্রকার 

শান্্প্রামাণা বর্জন করেছেন। তা নয়। ইনি খন তার দেশবাসীকে 

সম্বোধন করেন তখন তাঁর সমস্ত যুক্তি ভারতীয়গণের মান্য শান্গ্র্থসমূহ 
থেকে স্ুনির্বাচিত উদ্ধৃতি দ্বারা সমর্থন করে থাকেন তিনি তখন সম্পূর্ণমাত্রায় 
ভারতীয় ও ব্রাহ্মণ--কিস্ত এমন এক ভারতীয় ও ব্রাহ্মণ, ধীর মন ইউরোপীয় 

জানবিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে আপন সিদ্ধাস্তগুলিকে 

দৃঢ় করেছে। আবার যখন তিনি ইংরেজ মিশনারীদের সঙ্ষে আলোচনা 
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করেন তার যুক্তিগুলি হয় ভারতীয় ধর্মশান্রনিরপেক্ষ; মে উপলক্ষে তিনি 
ইউরোপীয় বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করেন, এবং হিক্র ও গ্রীক বাইবেল, গ্রহীয 
সংঘের ধর্মগুযগণের (163 7665 06 ] ৫1156) উক্তি ইত্যাদি যধাযোগা 

ইউরোপীয় শাস্ত্রের ছারা প্রমাণ করেন, - তাঁর প্রতিপক্ষগণই ভ্রান্ত :-_ 
বাইবেলের অমুক অমুক অংশের সঠিক বাঁখা! করলে দেখা যাবে খ্রীষ্টানরা 
তার যে অর্থ করতে চাঁচ্ছেন প্রকৃত অর্থ ঠিক তাঁর বিপরীত। পরিতাপের 

বিষয়, রামমোহন রায় তাঁর এই ( শেষোক্ত ) অভিনব বিতগ্তামূলক রচনাবলী 

ইংলগ্ডে প্রকাশিত বর্তমান সংগ্রহগ্রন্থে পুনমূদ্রিত করেন নি। তবে যেকুগা 

ত্রাকে প্রতিনিবৃত্ত করেছে তার কারণ আমরা! সহজেই অনুমান করতে পারি। 

যে (শ্রীষ্ধর্মীবলম্বী ) দেশ তাকে আতিথ্য দিয়েছে সেখানে তিনি এই বিষয়ক 

উত্তেজনাকে পুনর্বার জাগিয়ে তুলতে চাননি এবং তিনি মনে করেছেন, 

যেখানে ( ভারতবর্ষে ) প্রকৃতপক্ষে তাঁর উপর ( মিশনারগণের ) আক্রমণ 

ঘটেছে প্রতিবাদ সেখানে সীমাবদ্ধ থাকলেই তার কর্তব্য পূর্ণমাত্রায় সমাধা 

হবে।৫* সম্ভবত তিনি এটাঁও ভেবেছিলেন, ধর্মবিষয়ক বাদ-গ্রতিবাঁদে সমস্ত 

শক্তি নিয়োজিত করা অপেক্ষাও তার পক্ষে একটি উচ্চতর আদর্শ আছে; 
এবং ইউরোগীয় সভ্যতার গভীরতর অন্্রণীলন ও এর ফলাফল স্বদেশে প্রচার 

তার নিকট অধিকতর বাঞ্ছনীয়। যিনি লগুনে তাঁকে বনুবার দেখেছেন 

আমাদের এমন কোনও এক বন্ধুর কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে 
সেখানে আমাদের ( পাশ্চাতাদেশীয়গণের ) মধো ( বসবাসকালে ) এইটিই 
ছিল গ্ররুতপক্ষে তাঁর জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্ট ; এবং এটা তাঁর কাছে আশ্র্য 

লাগত যে আমরা,-পাশ্চাত্ত জ্ঞানবিজ্ঞানে ' সুশিক্ষিত নবীন যুগের 

ইউরোপীয়রা, তাঁর দেশের পবিভ্র ভাষা! ও গ্রস্থনিচয় অধায়নের নিমিত্ত 

আমাদের সয় ও অকাঁতর পরিশ্রম বায় করতে সক্ষম হচ্ছি। কিন্তু নিজদেশের 

সভাতা ও জানবিজান অপেক্ষা ইউরোপীয় সন্ভাতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা 

সম্পর্কে এই মনোভাব পোষণ করে রামমোহন তীর ম্বদেশ ও আমাদের দেশ 

উভয়ের প্রতিই সম্ভবত কিঞিৎ অবিচার করেছেন ।? কেননা, ঠিক যেমন 

তিনি শ্বয়ং বিপুল আগ্রহসহকায়ে মাঁনক্ভাতা সম্পর্কে বুৃত্বর, মহত্বর ও 

দ়তর অন্তর্টি লাভের জন্য ইউরোপীয় সভাতা ও জ্ঞানবিআনের চর্চায় ব্রতী 
হয়েছেন - তেমনি আমরা ইউরোপীয়রাও একই ভাবে মানবজাতি সম্পর্কে 
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বৃহত্তর ও উচ্চতর ধারণাঅর্জন করবার জন্তই এসিয়ার সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞান 

সমূহের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছি; কারণ, মনবয্বত্বের কোনও বিভাগ নেই ৫৮ 
এমিয়ার উচ্চ মালভূমিসমূহই মানবসভ্যতার উৎপত্বিস্থান ; সেখানেই সর্বপ্রথম 
রহস্তময় মানবসত্তা রূপপরিগ্রহণ করেছিল? উত্তরকালে ইউরোপকে প্লাবিত 
করবার ও গমনপথে পশ্চাতে বিশাল বালুকাময় মরুডভূমিসমূহ স্ট্টি করে যাবার 
পূর্বে মেখান থেকেই মভ্যতার বিরাট প্রবাহ প্রথম নির্গত হয়েছিল। হ্বৃতরাং 

আংশিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবজাতি সম্পর্কে সম্যক্ ধারণ! করা যায় না, একে 
সমগ্রভাবে দেখা প্রয়োজন; এর জন্ম, যৌবনকাল ও অবক্ষয়ের পর্ব---বব 
একদ্র মিলিয়ে দেখতে হবে। (মিশরের ) নীল নদী ব! ( ভারতের ) গঙ্গার 

মত যে যোগন্থত্রগুলি ( মানবসভ্যতার ) এই বিরাট পরম্পরার উদ্ভবের 

ইতিহাসকে এখন পর্যস্ত লুকিয়ে রেখেছে, মেগুলিকে পুনরাবিষ্কার করাও 
আবশ্তক। আমাদের মতে ভারতব্ধেই এই পরম্পরাহ্ত্রের প্রাচীনতম 

পশ্চাদ্ভূমি দৃশ্থমান; সেখান থেকে (যেমন নীর্-বিধৌত আবিপিনীয়ার 
পার্বত্য অঞ্চল থেকেও ) ইউরোপ পর্বস্ত প্রবাহিত এই মভ্যতাম্রোত মানবিক 
বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে-য| ( বর্তমানে ইউরোপ থেকে ) পুনঃবিচ্ছুবিত হচ্ছে। 
ভবিষ্যতে হয়তো আমাদের জন্য আরও নৃতন আবিষ্কার অপেক্ষা করে 
আছে। | 

বর্তমান নিবন্ধের অত্যন্ত সীমিত আয়তনের জন্য রামমোহন রায়ের 

অসংখা রচনা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে কিছু বল! আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। 

তার জীবন সম্পর্কে ্ন কয়েকটি কথ! এখানে বলব। তীর রচিত 1:06 

2:০৫ ০৫ 7885 গ্রন্থখানির সমালোচনা! গ্রসঙ্গে জনৈক ইংরেজ মিশনারী 
[106 01600 0৫ [15018-র এক সংখ্যায় ভার বিরুদ্ধে 98887180) বা 

সাকার-উপাধকত্বের অভিযোগ এনেছিলেন । আত্মপক্ষদমর্থনে তাঁর 4) 

40065] 00 006 01001508100 09110 গ্রন্থে তিনি স্বয়ং আমাদের 

জানিয়েছেন,_সাকার দেবপুজক হওয়া দুরে থাক, ত্রাঙ্মণবংশে জন্ম হওয়া 
সন্বেও তিনি অতি অল্প বয়মে কেবলমাত্র যে পৌত্বলিকতা ত্যাগ করেছিলেন 
তা নয়, অধিকস্ধ জীবনের এ পর্বেই পৌত্তলিক উপাসনাপত্বাতর বিরুদ্ধে আরবী 
ও ফার্সী ভাষায় একখানি পুস্তকও রচনা করেছিলেন । ইংরেজি ভাষায় 

যথেষ্ট অধিকার জন্মানোর সঙ্গে মঙ্গেই তিনি (প্রকাশ্ঠতাবে) পৌত্বলিক 
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উপাসনা ত্যাগ করেন। এই পৌত্তলিকতা-বর্জনের জন্ত তাঁকে নিদারুণ 
ছুখভোগ করতে হয়েছিল--কেনন! এর জন্ত তিনি পিতামাতার বিরাগতাজন 
এবং বু বৎসর যাবৎ ম্বদেশবাপীর স্বণার পাত্র হছন। রাঁমমোহনের এই 
পৌত্তলিকতা-বর্জন কিন্তু ঠিক খ্রষটধর্মগ্রহণের সমার্থবাচক নয়; একে বলা 
যেতে পারে তীর ধর্মবিশ্বাসের বিশ্তত্বীকরণ- ব্রাহ্মণ হিন্দু পৌত্তলিক ধর্ম- 
বিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠানের স্তর থেকে বিশুদ্ধ, সরল, যুক্তিমূলক আধ্যাত্মিক ও 
নৈতিক ধর্মের ভূমিতে উত্তরণ (076 2018002) 06 565 0:0981)068 

16118160865, 0010৬ 67065 00 ০16 6চ 0৫9 1):8000065 100180:68 0 

018101081)18006 101701000৪0 09106 00160061)0 50110061 66 10617081 

৫0 810)018 0619006)। 

[76 6:6০505  0£ 168৪৪ গ্রন্থে রামমোহন রায় খ্রীষ্টীয় ধর্মশান্তের 

নৈতিক উপদেশ, গ্রীষটধর্মের তরসমূহ ও খ্রীটধর্মসংঘের সঙ্গে বিজড়িত 
এতিহামিক ঘটনাঁবলীকে পরস্পরের থেকে পৃথক গণ্য করেছেন--এই মর্মে 

ইংরেজ মিশনারীগণ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। রামমোহন তার 

জবাবে যা বলেছেন তা এই £ এগ্রষ্টধর্মের তব্বগুলির যে সব বিভিন্ন ব্যাখ্যা 

দেওয়া হয়েছে তার ফলেই যীন্ত্ীষ্টের অন্বর্তী সম্পরদায়গুলির মধ্যে এত বেশী 

বিবাদের হ্ঠি হয়েছে। এর দ্বারা কেবল যে বিভিন্ন গ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের 

পারম্পরিক একা ও সদ্ভাব নষ্ট হয়েছে তা নয়; মধাযুগে এদের মধ্যে অবিরাম 

ুদ্ধ ও নিঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটেছে যা! খরষ্টান ও বিধ্মাদের পরম্পর-সংঘর্ষের 
চেয়েও অনেক বেশী ভয়ংকর। আমার বিশ্বাস খ্রীষটধর্মীবলম্বী দেশগুলির 

ইতিহামের উপর একবার চোখ বুলালেই আমার পাঠকবর্গ এ বিষয়ে 
সুনিশ্চিত ধারণা করতে পারবেন। খীস্তগরীষ্টের এই উপদেশাবলীর সংগ্রাহক 

(রামমোহন রায় ) সেই দেশেরই অধিবাসী যেখানে গত কুড়ি বৎসরেরও 
অধিককাঁল ইউরোগীয় মিশনারীগণ ও অন্যান্যরা শ্রীষটধর্মগ্রচারের উদ্দেশ্রে স্থানীয় 
অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত সম্পূর্ণ বাইবেল গ্রন্থের অসংখ্য খণ্ড 
বৃথা বিতরণ করে আসছেন। তিনি এদের ( উদ্দেশ্ঠসাধনে বার্থতাজাত ) 
নিবাশার কারণগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্জনন। যাই হোক, তিনি কখনও 
্ীধর্মগ্রচারে তাদের উৎসাহের ' আস্তরিকতায় অথবা এই বিপুলসংখ্যক 
বাইবেল প্রকাশার্থ গ্রতিবৎসর যে স্বগ্রচুর অর্থেব প্রয়োজন হয়েছে, তার পরিমাণ 
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সম্পর্কে তাদের প্রদত্ত হিনাবে সন্দেহ করেন নি। কিন্তু তিনি দেখে দুঃখিত 

হয়েছেন, তাঁরা শ্রী ধর্মমন্দিরসমূহে উপদিষ্ট তাবৎ তত্বকথা ও অলৌকিক 
রহ্তকাহিনী গ্রহণ করতে মম্পর্ণ অনিচ্ছুক জনসাধারণের মধ্যে সেগুলি প্রচার 
করে নিজেদের সত্প্রচেষ্টার পথে নিজেরাই বাধা স্থষ্টি করেছেন। ফল হয়েছে 

এই যে, 'এদেশবাঁসীরা৷ বাইবেল পাঠে উপকৃত হওয়! দূরে থাকুক, বিনামূল্যে 
গ্রাপ্ত বাইবেলগুলিকে তার! প্রায়ই সাদা কাগজের সঙ্গে বিনিময় করে থাকে; 
এবং নিজেদের ভাষায় উক্ত তত্ববাচক বহু শব্দ এমন তাচ্ছিল্য ও অশ্রদ্ধাস্ছচক 

অর্থে বাবহার করে যার উল্লেখ করতেও আমার কচিবোধ গীড়িত হয়। সাবাঁৎ 

নামক একজন পণ্ডিত অথচ অতিমাত্রায় অব্যবস্থিতচিত্ত আরবকে আমাদের 

মিশনারীবা প্রায় শ্রটধর্মে দীক্ষিত করে ফেলেছেন বলেই ধরে নিয়েছিলেন; 
তাঁকে তীর! খ্রীষ্টধর্মের সমস্ত ততই শিক্ষ! দিয়েছিলেন; কয়েক বছর আগে 
তিনিই সেই তত্বগুলির বিরুদ্ধে আরবীতে এক বই লিখলেন--এবং সে বই 

ছাপিয়ে বেশ কয়েকশ খণ্ড গ্রকাশও করলেন!” রামমোহন রায় এই রকম 

আরও অনেক উদ্দাহরণ দিয়েছেন । তার মতে এর দ্বার! প্রমাণ হয় ধর্মের 

তত্ব ও অলৌকিক কাহিনীসমূহকে বাইবেলোক্ত নীতিদেশনার সঙ্কে সর্বদা 
জড়িত করার যে একগুয়ে মনোভাব গ্রীষ্ীয় মিশনারীদের মধ্যে প্রকাশ 
পেয়েছে--বিধর্মীদের খ্রীষটধর্মে দীক্ষিত করবার ব্যাপারে তাদের অসাফলোর 
জোরালে। কারণগুলির সেটি অন্ততম। এই সব তথ্যের গুরুত্ব অত্যধিক এবং 

এগুলি এমন এক সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞজনের কাছ থেকে এসেছে যে কোনক্রমেই 

এগুলিকে উপেক্ষা করা যেতে পারে না (085 ৪৮ ৫1৫3881001)68 800 00 

10000781709 66 115 5010: 001)1069 781 01) 1)010006 0:00 1080016 ৪ 
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রামমোহন রায়ের ১৮১৬ খ্রীষ্টাঝে কলিকাতায় প্রকাশিত ও “একমাত্র সত্য- 
্বরপ পরমেশ্বরে বিশ্বাসীগণ'কে উৎসরগা্কত বেদাস্তের ইংরেজি অনুবাদ সেই 
বিশুদ্ধ আধা্বিক যুক্তিনির্ভর ধর্মবিশ্বাসেরই নিদর্শন বলে মনে হয়। আমাদের 

আলোচ্য পুস্তিকাগুলির দ্বিতীয় সংস্করণে যে ক্ষুত্র ভূমিকা আছে তাতে 
রামমোহন রায় বলছেন £ “আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকে মৎকৃত বেদের 

কতকাংশের অন্ধাদ ও গ্রতিমাপৃজার সমর্থক ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে আমার বিতর্কের 
নিদর্শনগুলি পাওয়ার ইচ্ছা জানানোয় আমি নৃতন করে প্রকাশ করবার জন্ত 
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আমার কাগজপত্রের মধ্যে সেই গ্রস্থরাঁজির যে কয়টি ছিল ও যা কিছু আমার 

বন্ধুরা ঘটনাক্রমে ভারতবর্ষ থেকে এদেশে নিয়ে এসেছেন,-_দেগুলি সংগ্রহ 
করেছি এবং বর্তমানে আর্দি অক্কত্রিম আকারে তা! জনসাধারণের হাতে দিচ্ছি। 
আমি এখানে সংক্ষেপে এই রচনাগুলির সারমর্ম বিবৃত করতে প্রণোদিত হয়েছি 
_যাতে এর উদ্দেশ্য বোঝা সহজ হয়) কারণ সাধারণভাবে ইউরোপীয় পাঠক- 

গণের কাছে এই বস্ত অপরিচিত। [আমর] পূর্বেই বলেছি এই সংগ্রহে 
রামমোহন রায় তাঁর কলিকাতা থেকে ১৮২০-২১ মালে প্রকাশিত ইংরেজ 

মিশনারীদের মঙ্কে বিতর্কবিষয়ক গ্রশ্থগুলি পুনমূর্্রিত করেন নি।** ] বেদসমূহ 
--অথবা আরও নিভু'পভাবে বলতে গেলে বেদের ধর্মতত্ববিষয়ক অধ্যায়গুলি,-- 
সর্বত্র একবাঁকো বলেছে যে, আপন ম্বভাব ও অভ্যাস অনুযায়ী মানুষ তার 

শ্রদ্ধার ও উপাসনার পাত্রগুলিকে সর্বদ। মূর্ত রূপ দিতে চায়, এবং এইভাবে মে 

উক্ত বন্তগুলির উপর এমন কতগুলি গুণ আরোপ করে য! উক্ত বস্তনিচয় 

সম্পর্কে পৌঁধিত ধারণার দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট বিবেচিত হতে পারে । এই প্রক্রিয়া 

থেকেই স্থুল বা সুক্ম আকারে পৌত্বলিক উপাসনার উদ্ভব--য! মানববৃদ্ধিকে 
মত্যের পথ থেকে অলীক মরীচিকার দিকে আকর্ষণ করে। সেইজস্ই এই 
প্রামাণিক গ্রন্থগুলি ( চতুর্বেদ ) মানুষকে কোনও কাল্লানিক দেবতা স্থতি করবার 
প্রবণতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপদেশ দিয়েছে) এবং মানুষকে আপন 

পারিপার্থিকের অন্তর্গতি বস্তরাঁজিকে সমগ্রভাবে বা একক ভাবে অনুশীলন 
করতে অন্ুরোধ করেছে । এই বস্তজগৎ মানবমনে আশ্চর্য একা, বিদ্যাস, জ্ঞান 
ও শৃঙ্থলার ধারণা মুদ্রিত করে দেয়। এই অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাবে, 

বেদসমূহ কোনও সাধু ও নিরাসক্ত ব্যক্তির মনে এমন এক অর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরের 
ধারণ! জন্মিয়ে দেয় যিনি বিশ্ববদ্ষাণ্ডের বাবস্থাপক এবং শাসনকর্তা ও ধিনি 

বিশ্বের দর্বত্র অন্প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। এ একই বোগ্রন্থে আবার বিভিন্ন গ্রহ, 

প্রান্তিক বন্ধ, বিমূর্ত মনোগত চিন্তার কাল্পনিক রূপালী ও দেবরূপে পৃজিত 

বীরপুরুষগ্পণকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা বাহ্ ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠানের 

বিবরণেরও অভাব নেই। এ লবের ব্যবস্থা অবশ্বই তাদের জগ্ধ যাদের 

বোধশক্তি ক্ষীণ। কিন্ত এবিষয়ে সন্দেহ নেই, সখ ও কল্যাণলাভের অনন্য 

উপায়ম্বরূপ বেদ আধ্যাত্মিক ঈশ্ববাচ্ুরাগ, জীব-ছিতৈষণ। ও প্রবৃত্বিদমন উপদেশ 

করেছেন।” 
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বেদের - এবং সর্বোপরি এর আধ্াত্িক শান্্রভাগ উপনিষদের সংকলয়িতা 

ও মংগ্রহকর্তৃগণ যে সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরের একত্বে বিশ্বাম করতেন ও সেই 
বিষয়টিই শিক্ষা দিয়েছেন--এতে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই; এবং একথাও 
্বীকার্ষ, তারা এই জ্ঞানময় পরাশক্তির এমন কোনও ইন্রিয়গ্রাহ রূপ কল্পনা 

করেন নি যা অর্লবুদ্ধিমম্পন্ন বাকিরা গ্রতীকরূপে ব্যবহার করতে পারেন। 
কিন্ধু বেদের কাবাময় অংশে অন্যান্য প্রতীকের তুলনায় আকাশের গ্রহনক্ষত্াদি 
বা স্থির অনান্য উপাদান মম্পকিত ধর্মবিশ্বাসের স্পষ্ট প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। 
একথা অবশ্ঠ সতা যে, ভারতীয় সাহিতো স্থপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী? নামক অপূর্ব 

স্তোত্রটি উক্ত কাবাময় অংশেরই অন্তর্ভুক্ত । এখানে তার একটি আক্ষরিক 
অন্বাদ দেওয়া গেল : 

'হে দীঙ্চিমান পৃবা, তোমারই জন্য এই নৃতন ও উৎকষ্টস্বতি আমরা 
উচ্চারণ করিতেছি। আমি তোমার সমীপে সে প্রার্থনা করিতেছি সদয় 

হইয়া তাহা গ্রহণ কর। গ্রণয়াসক্ত পুরুষ যেমন বাঞ্ধিতা স্ত্রীর অভিমুখে 
অগ্রলর হয় সেইরূপ তুমি তোমার অভিলাষকারিণী এই স্ততির প্রতি 
আগমন কর। যে পৃষা বিশ্বজগতে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট ও যিনি নকল হট 

বস্ত ও সমগ্র বিশ্বজগৎ বিশেষরূপে দর্শন করেন তিনি আমাদিগকে বক্ষ 
ককুন। 

যিনি আমাদিগকে ধীশক্ি প্রেরণ করিতেছেন আমরা সেই তেজোময় 
বরণীয় সবিতার ধাঁন করি। তিনি আমাদের মকল চিন্তা ও ধান তাহার 
অভিমুখে পরিচালিত করুন। জীবনে অন্নাভিলাধী হইয়া আমরা প্রভাময় 
সবিতার নিকট ধন যাক্রা করি। মেধাবী অধ্বযুগণ যঙ্ঞাহ্তি ছারা ও স্থন্দর 

স্তোত্র দ্বার! এই উজ্জল সবিতাদেবকে পুজা করেন ।*০ 
[ রোজেন কর্তৃক প্রকাশিত সংস্কৃত খখেদে প্রদত্ত মূল বচন ( পৃঃ ১৩) 

থেকে এই অঙ্থবাদ করা হয়েছে $*১ রামমোহন রায় এই স্থবিখ্যাত স্তোত্র 
বিষয়ক একটি পুস্তিকার অহ্থবাদ তীর গ্রস্থাবলীর অন্তভূর্্ত করেছেন; উইলিয়ম 
জোন্স ও কোলক্রক উতয়েই মূল সংস্কৃত থেকে মন্তরটি ইংরেজিতে অস্থবাদ 
করেছেন। কিন্তু আমাদের একথা! বলতেই হবে যে উইলিয়ম জোন্স 
ভাস্তকারদের অন্থমরণ করে মূল মন্ত্রটিকে যতখানি আধ্যাত্মিক তাৎপর্ধ সমস্থিত 
ৰলে ধরে নিয়েছিলেন গ্ররুতপক্ষে এর মধ্যে ততটা আধ্যাত্মিক গভীরতা! নেই। 
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এই মন্ত্র বিশ্বজগতে প্রাণশক্তিদ্কারী ও পৃথিবীর উ্বরতাবৃদ্ধিকারী বাস্তব 

দৃশ্ঠমান স্্ঘকেই নির্দেশ করছে মনে হয়। ] 
কিন্ত এই স্তোর্জরটি- ষেটিকে বেদের বাহু আচাঁর-অনুষ্ঠান বিষয়ক অংশে 

ব্ক্ত সর্বোচ্চ আধ্যাত্িক ধানধারণার গতিময় প্রকাশ বলে গণা করা হয়, 

সম্ভবত আমাদের এই দিদ্াঙ্তই সমর্থন করে যে, বেদের উক্ত বিভাগে 

গ্রহদক্ষত্র ও হৃগ্টির স্থূল উপাদা*সহ্হকে কেন্দ্র করে বিকশিত ধর্মবিশ্বাসই 

হুপ্রাচীন কালে পারস্যের মত ভাব্তবর্ষেরও বেশিষ্ট্য ছিল। তেমনি, ধরে 

নিতে হবে, বেদের ব্রহ্ধবিষ্ঠাবিষযয়ক অংশে ঈশ্বরসম্পক্শয় যে নব্য ভাবনার 
পরিচয় পাওয়া যায়- 1 অপেক্ষাকত পরবতী কালের বচনা। গ্রাচীনতর 

স্তরের সঙ্গে একে মিশিয়ে ফেলা কোনও ক্রমেই উচিত নয়। ছুখের 

বিষয় রামমোহন রায়ের মত তীন্বধী মশীষীও-যিনি ইংরেজ মিশনারীদের 

অভিযোগ খগ্ডনে ও তাদের নিকট হুদেশয় শান্ট্রের শ্রেষ্ত1 গ্রতিপন্ন করবার 

কাজে ব্যস্ত ছিলেন,-এই ছুই যুগের, অর্থাৎ বোবিবৃত এই আদিম ধর্মমত ও 

উত্তরকালীন গভীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতঙ্গীর পাথক্যকে স্পষ্টভাবে স্বীকার 
করেন নি। ধর্মবিশ্বামের এই স্তরানুক্রমিক অভিব্কির মধ্যেই সভ্যতার 

বিবর্তনের সমগ্র সারমর্ম চুন্ককাঁকারে পাওয়া যাবে।» 
আগেই বলা হয়েছে, বর্তমান সংগ্রহের গুথম পুস্তকখানি অদ্বিতীয় 

পরমেশ্বর সম্পর্কে বৈদিক দিদ্ধান্তের একটি সংক্ষিগুমার। রামমোহন 
রায়ের মতে এই সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের একত্ব স্থাপনা করা৷ হয়েছে। আমরা বৈদিক 

সাঁহিতোর বিকাশধারাকে বাহ আচার-অনুষ্ঠান সম্পক্কিত ব্যবহারিক মংশ ও 

উপনিষদ-ভিত্তিক অধ্যাত্বখণ্ড শীর্ষক যে ছুই পর্বে ভাগ করেছি--এখানে তার 

সমর্থক একটি নৃতন প্রমাণ মেলে। ঈশ্বরের একত্ব প্রমাণের উদ্দেস্টে রামমোহন 
রায় যে মব শান্রবাকা উদ্ধার করেছেন ভার মবগুলিই বেদের উক্ত দ্বিতীয় 
অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই অংশ যে প্রথম স্তর অপেক্ষা পরবতী এর 

রচনারীতি ও এতে ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি ও উৎকর্ষ এবং এই অংশে 

ব্যাখাত তন্বগুলির গভীরতাই তা প্রমাণ করছে। 
( সংগ্রহের ) দ্বিতীয় গ্রন্থ অধর্ববেদের অন্তভুক্ত মুণ্ডক উপনিষদ। চতু- 

বেদের মধ্যে অথ্ববোই সর্বাধিক পরবর্তী-কেনন! মন্তসংহিতায় এর উন্লেখ 
নেই) এবং এই কারণে অন্য তিন বেদের বিধয়বন্তর চেয়ে এর বিষয়বস্ততে 
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আদিমতার ছাপ অল্ন--যদ্দিও হয়তো! তার বৈচিত্রা কম নয়।৬ তৃতীয় গ্রন্থ 

হুল সামবেদের অস্তভূক্ত কেনোপনিষদের অনুবাদ যা আমরা এই রেড্যুতে 
(বরে আসিক্লোপেদিক্' সেপটেস্বর ১৮৩২, পৃঃ ৬৮০) 71600011 50: 

1:011817)6 60 18 00289880009 18 0000106 0880" অথবা 

লাও-খমিউ রচিত “7২51507)' গ্রন্থের গ্রকাশ ঘোষণা করবার পরেই সংস্কৃত, 

ফরাসী ও ফারসী ভাষায় প্রকাশ করেছি। চতুর্থ গ্রন্থটি হচ্ছে যন্ূর্বেদের 
অন্তর্গত কঠোপনিষদের অনুবাদ; পঞ্চম সেই যজুর্বেদেরই অংশবিশেষ 
ঈশোপনিষদের অন্থবাদ যেটিও “বেভ্যু'তে প্রকাশিত পূর্বকধিত রচনার শেষে 
সংস্কৃত, ফার্ণ ও ফরামী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সংগ্রহের ষষ্ঠ গ্রন্থ স্গ্রসিদ্ধ 
গায়ত্রীমন্ত্র দার] পরব্র্মের উপাসনা বিষয়ক একখানি সংস্কৃত পুস্তিকার অনুবাদ । 

এতে গায়্রীমন্ত্রের অহবাদও দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে রামমোহন রায় 

হিন্দু ম্বৃতিকার যাজ্ঞবন্ক্ের প্রামাণিক মতামত উদ্ধাত করেছেন। ত্দনুযায়ী 

যে দেবতার উদ্দেশে গায়ত্রী উচ্চারিত হয়েছে তিনি দৃশ্ঠমান সর্ষের অন্তরালে 
অবস্থিত অদৃশ্য পরব্রহ্ধ। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে আরও অনেক ভাস্কারের 

মতামতও উদ্ধৃত হয়েছে ।৬৫ 

আমাদের আলোচ্য এই বিচিত্র সংগ্রহগ্রন্থের অন্তভূক্তি সম পুস্তকটির 
বিধয়বস্ত-'মাদ্রাজ কুরিয়ার” পত্রিকায় প্রকাশিত পৌত্তলিক উপাসনার 
কোনও সমর্থক কর্তৃক আক্রমণের বিরুদ্ধে রামমোহন বায় কৃত হিন্দু 

একেশ্বরবাদের সমর্থন ।৬১ সংন্কৃত-বাঙ্লাইংরেজি ভাষায় (রামমোহন- 

কর্তৃক ) পূর্বো্ ছয়খানি পুস্তক প্রকাশের ফলেই তাঁকে এই আক্রমণ করা 

হয়েছিল! এই আক্রমণাত্বক সমালোচনার মধো, যা রামমে!হন রায় খণ্ডন 

করবার উদ্দেশে উদ্ধৃত করেছেন,_-আমর! পরব্রদ্ধের ছৈতভাঁবের অভাবস্থচক 

এক বিচিত্র সংজ্ঞা গাই )--সেটি হল “অধৈত'। এই অদ্বৈতবাদ কার্যত 

একেখ্রবাদ। এখানে উক্ত সিষ্ধাস্ত গ্রতিপার্দক কয়েকটি সংস্কৃত গ্লোকের 

অনুবাদ দেওয়া গেল। দুঃখের বিষয় মূল শ্লোকগুলি আমাদের সামনে 

নেই £ | 
তিনি নিত্য, তিনি সর্বজোতির মধ্যে পরম জ্যোতিরয়। 

তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরমৈশ্বর্ধবান। 

তার তুলনায় হুর্ঘ-চন্্-অগ্রির জ্যোতি ম্লান । 
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তুমি শ্রবণেন্জিয় বিন1 সব কিছু শ্রবণ কর; 

তুমি নাসারঙ্ধ বিন! মব কিছু আদ্রাণ কর; 
তুমি পায় বিনা চলমান , 

তুমি চস্কু বিনা সর্বদা । 

তৃমি জিহবা বিন] সর্বকসাম্বাদী ) 
তুমি জন্মরহিত, নামরূপ ও দেশকালের উধ্বে। 

যদিও তোমার এই স্বয়প, তবু তুমি আকাঁশ ও পৃথিবীর অধীশ্বর। 
যেমন জলের উপর হুর্ধকিরণের অলীক গ্রতিধিষ্ব উজ্জ্বল মরীচিকারূপে 

শোভমান, তেমনি হে সত্যন্বরূপ, জানন্বরূপ সত্তা, 

এই বিশবতরদ্ধাণ গ্রতিবিষ্বরূপে তোমারই মধো ঝলসিত | 

তুমি ইন্ত্িয়ের অতীত, জানবুদ্ধির অগোচর, তুমি স্বগ্রকাঁশ, তুমি 
উপাদান-বহিভূতি। 
দিবসের আবির্ভাবে রাত্রির অবসানের মত যখন জ্ঞানের উদ্ভামে 

অজ্ঞানের বিলয় হয়,-তখন হুর্ধের ন্যায় তোমার জ্যোতি সবকিছু 

দীপামান করে। 

তোমাতেই সর্বজীবের উৎপত্তি, 

তোমাতেই সর্ধজীবের স্থিতি, 

জলরাশিতে বুঘ,দের মত তোমাতেই সর্বজীবের বিলয়।” 
রামমোহন বায়ের রচনাবলী ভারতবর্ষে যে বিতর্কের সথট্টি করেছে 'এখানে 

নংক্ষেপে তার (হ্বতন্ত্ব) বিবরণ দেওয়া! আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা এ 

পর্বস্ত যা বলেছি তার মর্মগ্রহণ করবার পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট । সংগ্রহের শেষ 

তিনখানি পুস্তক “সতীদাহ” বিষয়ক ।*, এগুলি মস্তবত এই সংগ্রহের সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ রচনা!) কেন ন| বিধবাগণের সহমরণ ও অহথমরণ বিষয়ক বর্ধর প্রথা 
সম্পর্কে ভারতের প্রাচীন ও নব্য নকল ধর্মশান্্কার ও আইন-ব্যবস্থাপকগণের 

বচন এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। যে বচনগুলি আপাতদৃষ্টিতে এই প্রথা! সমর্থন 
করে প্রবর্তক তার কোনটিই বাদ দেন নি; অপরপক্ষে যেগুলি এর বিরদ্ধে 
যায়, অথবা আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধে যায়--অথবা শেষপর্যন্ত গ্রধাটিকে বাধ্াতা- 
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মূলক সংক্ঞানা দিয়ে (স্বেচ্ছামূলক বলে) সমর্থন করে ও অন্ততপক্ষে একে 
শাসনাত্মক বলে স্বীকার করে না,_ নিষেধক তার কোনটিই উহ্ রাখেন নি। 
ভারতে কোন একটি বিতকিত বিষয়ের পক্ষ কি প্রণালীতে সমর্থন করা হত 
সে-সম্পর্কে বা ভারতের বাবহারশান্, স্থায়শান্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে ধারা সঠিক 
ধারণা করতে চান, এই বিচিত্র গ্রন্থগুলি তাদের অবশ্য পড়! উচিত। আমরা 

এই নিবন্ধের প্রথমেই য! বলেছি-_-তাঁর নৃতন প্রমাণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রামমোহন 
রায়ের হৃদয়ের মহত্ব, বিরাট পাগ্ডিত্য ও চরিত্রের অন্যান্ত লক্ষণীয় শ্রেট্ট গুণ- 
গুঞ্ির পরিচয়- এখানে পাওয়া যাবে । রামমোহন রায়ের ছৈত বাক্তিত তার 

প্রাচাসত| ও তার গ্রতীচ্য সত্বাও এখানে প্রতিফলিত (01 5 ৮৪৪ 0776 

10056116 [0:60 06 ০৪ 0006 77005 2013 010 21) ০0100081)0817 

০60৮6 00006) 0 1,6901016 616৮8? 063 58869 00178188211068, 083 

0081165 896110165 001 01501760617016 01800108176 [200000100 
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[10156010170 থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি ; ভারতীয় নারীজ্জাতির অধিকার 

সম্পর্কে জানতে হলে গ্রন্থখানি খুবই উপযোগী । রামমোহন রায় বলছেন : 

প্রাচীন হিন্ুস্থানের সভাতা ও শীসকগণের স্বৈরাচারের ফলে দেশের 

মামাঁজিক ও রা্ট্রনৈতিক অধোগভি সম্পর্কে জনসাধারণ যাতে ধারণা করতে 
পারেন তার জন্ত আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি £ নারীজাতির ্খম্বাচ্ছন্দ্যবিধানে 

প্রাচীন (ভারতীয় ) ধর্মশান্্কারগণের সযত্ব মনোযোগ ও নারীর উত্তরাধিকার- 
সংক্রান্ত তাদের প্রদত্ত ব্যবস্থার ফলে নারীগণ হ্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করবার 
স্থযোগ পেতেন; উক্ত বিধানগুলিকে যদি নব্য ও আমাদের সমকালীন 

বাবস্থাপকগণ নারীসমাজকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবনের পর্বহখ থেকে 
বঞ্চিত করার উদ্দেষ্তে যে সব উপায় অবলম্বন ও প্রতিষ্ঠা করেছেন তার সঙ্গে 
তুলনা কর যায়,_ তাহলেই সেই পার্থকা স্পষ্ট হবে। 

সমস্ত প্রাচীন শ্বতিকারই একবাক্যে বলেছেন, পিতার মৃত্যুর পর ( বিধবা! ) 
সাত স্বীয় পুত্ের সঙ্গে মৃত দ্বামীর সম্পত্তিতে সমান অংশ পাবে-যাতে তার 
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পক্ষে অবশিষ্ট জীবন সম্ভানগণের থেকে গ্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে যাপন করা মস্ভব 

হয়। নিয়োদ্ধুত শান্্বচনগুপি থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায় £ 

যাজবন্ধা : পিতার মৃতার পর পিতৃম্পত্তিবিভাঁজনে মাতা পুত্রগণের 
সঙ্গে এক সমান অংশ পাবেন। 

কাত্যায়ন : পিতার মৃত্যু হলে মাতা পুত্রের সঙ্গে সম্পত্তির সমান 
অংশ পাবেন।” 

নবীনগণের প্রসঙ্গে রামমোহন রায় দেখিয়েছেন_এই নব্য স্থতিকারগণ 

স্বামীর মৃত্যুর পর. সস্তানবতী বিধবাদের কোনগ্রকার উত্তরাধিকারই শ্বীকার 
করেন নি। তিনি লক্ষ্য করেছেন, যে সকল কারণে এই অনাথা বিধবাগণ 

স্বামীর চিতায় আত্মবিমূ্জন দিতে প্রণোদিত হন, নবা স্থৃতিকারবর্গকত এই 
অবিচার তার অগ্ততম। তিনি আরও অনুমান করেছেন, এর ফলে প্রচুর- 

সংখ্যায় বহুবিবাহ ঘটবার সবযোগ পায়। কিছু কিছু ব্রাহ্মণ -_ বিশেষত ধারা 

উচ্চবংশীয়,_ দশ, কুড়ি এমন কি ভ্রিশটি পর্যস্ত বিবাহ করেন-_ তা! সে ধনলোভেই 

হোঁক বা আপন পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্তই হোক । এর পর 

রামমোহন রায় প্রমাণ করেছেন - এই বহুবিবাহপ্রথা প্রাচীন স্বতিবাবস্থার 
বিরোধী। 

প্রাচীন ধর্মশান্্কারগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুত্রগণ উত্তরাঁধিকারস্থত্রে সম্পত্তির 

যে অংশ পান কন্যার] তার এক চতুর্থাংশের উত্তরাধিকারিণী। বর্তমানে 

পিতা, মাতা, পুত্রগণ - তাদের কন্যা বা ভগ্ীদের বিবাহ দিয়ে এককালীন 

কিছু পেয়ে থাকেন। ( কেন ন1 বিবাহে বরপক্ষ কন্যা ক্রয় করেন। ) প্রাচীন 

ধর্মশান্্কার মন্ু ম্পষ্টত এই প্রথা নিষেধ করেছেন (৩1৫১7 ৯৯৮, ১০০ )1৯৮ 

রামমোহন রায়ের অন্যান্ত গ্রন্থ ধা আমাদের জানা আছে ও যেগুলি 
আলোচ্য সংগ্রহে মুত্রিত হয় নি, তা হল 0 £291985 101 006 20801 

0৫6 158] 86200006 10060150615015 0 7781)00001081 090561- 

%81)085 (কলিকাতা ১৮২* ) এবং 106 0:060005 ০ 18505... ৫0৪8০ 

660 ৪:00 (7০ 90015 0৫ 006 তত 7650510606 88011960 0০0 

0১6 1001 [58178611560 10) 08518007510 0 90085001 

870 92089166 ( কলিকাতা ১৮২* )1* দ্বিতীয় গ্রন্থখানিতে বাইবেল 

শার্রভুক্ত (থ্ীষ্টেরে) নীতিউপদেশগুলি মাত্র সংকলিত হয়েছে। আমর! 
৭ ৭ 
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আলোচনার হথুরতেই বলেছি-_এই কারণে গ্রস্থকারের বিরুদ্ধে গ্রচুর অভিযোগ 
উঠেছিললন। আমার ধারণা ম. তুকে ১৮২৬ খ্রষ্টান্বে পাঁরিতে বাইবেলের 

নৈতিকভাগ সংবলিত একথানি ক্ষুপর পুস্তিকা প্রকাশ করায় তাকে যে ধরণের 

গালিগালাজ মহা করতে হয়েছিল ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের প্রতিও 

প্রায় মেই জাতীয় কটুবাঁকা বর্ধিত হয়েছিল। বাইবেলের বিতকিত এঁতিহাসিক 

ংশ স্বীয় গ্রন্থ থেকে বাদ দেওয়ার জন্য তাকে অধার্সিক, দেবপুজক, ইত্যাদি 
আখা| দেওয়া হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন £ “বিশেষ করে তিনি 
মেই সব অলৌকিক কাহিনী বাদ দিয়েছেন-যা। এনিয়াবামীদের মধো প্রচলিত 
অন্থরূপ গল্পকথ! অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণে কল্পনারঞ্রিত-যে ক'রণে 

উভয়ের মধো তুলনা চলতে পারে না। অপর পক্ষে (বাইবেলোক্ত ) নীতি- 

দেশনাগুলির প্রবণতা সর্বমানবের মধ শান্তি ও স্ভাব রক্ষা করার উপর; 

এগুলি তত্রগত জটিলতা থেকে মুক্ত এবং পণ্ডিত ও অজ্ঞ সাধারণ মাম্ষ- 
উভয় শ্রেণীর বোধা। যে পরমেশ্বর জাতি-তরেী-বিদ্ব নিরিশেষে সর্বপ্রাণীর 

প্রতি পরিবর্তন, নিরাশা, ছু খবে'না ও মৃতার বিধান করেছেন এবং প্রন্কাতির 

উপর বধিত তার অজন্র কপার অংশতাক্ হবার সুযোগ মকলকে দিয়েছেন 
তাঁর দম্পর্কে আধ্যাঘ্বিকতা ও নীতির এই সরল শ্বুত্রগুলি অপূর্বভাবে উচ্চ ও 
উদার ধারণা জন্মিয়ে দেয়। এগুলি মানবজাতিকে তার আচরণ সংযত করতে 
ও মানুষকে নিজের প্রতি ও সমাজের প্রতি কর্তব্পালন করতে শেখায়। 

এই সব কারণে বর্তমান আকারে এই উপদেশাবলী প্রকাশ করে শ্রেষ্ঠ 

ফলপাভের আশা পোষণ করছি।” 
[)০ [01606199 ৮:)65$ গ্রন্থের ভূমিকার এই স্থন্দর উত্ভিগুলি এতই 

উন্নতভাব গ্রস্থত যে তা সংকীর্র্মন' প্রটেস্টা'্ট-স্্রদায়ভুক্ত ইংরেজ মিশনারীদের 
ধারণার অগম্য ছিল। সুতরাং জনৈক "টয় ধর্মযাজক 'ফ্রে্ড অফ ইত্ডয়া। 
পত্রিকার পষ্ঠায় রামমোহন বায়কে আক্রমণ করলেন। তার বক্তব্য ছিল, 
্্ধর্মতত্বকে বাদ দিয়ে__কেবলমাত্র নীতি-উপদেশগুলি মানুষকে মুক্তি 

দেবার পক্ষে যথেষ্ট--( রামমোহন রায়ের ) এই ধারণা! সম্পূর্ণ ভ্রাস্ত; তিনি 
আরও বলেন।_-উক্ত ব্রাহ্মণ বাইবেলের নৈতিক দিদ্ধান্তগুলিকে এর এতিহাসিক 
ভাগ ও তন্বাংশের উপরে স্থান দিয়ে ভুল করেছেন; এই জাতীয় তার আরও 
যুক্তি ছিল। এই আক্রমণের উত্তর দেবার উদ্দেস্টে রামমোহন রায় "76 

৫৩৫ 



716০6 0£ 18588 গ্রন্থের পক্ষ সমর্থন করে ১৮২৭ ও ১৮২১ সালে 

কলিকাতা থেকে খ্রীষ্টীয় মাঁজের প্রতি টি 'আবেদন' প্রকাশ করেন। 

এর মধ্যে দ্বিতীয়খানি পাত্তিতাপূর্ণ আলোচনা সমন্বিত এক অতি উল্লেখযোগ্য 

্স্থ। তিনি এখানে দেখিয়েছেন গ্রীষ্টশি্যগণ ( প্রচলিত খ্ীষটধর্মের ) ত্রীশ্থরতত 

কোথাও উপদেশ করেন" নি। নিমের ধর্মসংগীতিতে কেন ত্রীশ্বরবাদীর! 

প্রভাবশালী হয়ে উঠলেন সে বিষয়টি তিনি যুক্তিমহকারে বুঝিয়ে বলেছেন 
এবং (প্রলঙ্গত শ্রীষ্টধর্মের ইতিহাম সংক্রান্ত) আরও অনেক বিচিত্র ঘটনার 

উল্লেখ করেছেন। এই বিচাবগ্রস্থগুলিতে এক আশ্চর্য দৃশ্ঠ দেখা যায়_একজন 

ব্রাহ্মণ এক গ্রীষ্টানকে শান্ত্াহ্সারে খ্ীষধর্ম শিক্ষা! দিচ্ছেন_যর্দিও এটি উক্ত 
গ্রন্থের আশ্চধতম বিশেষত্ব নয় (10875 ০60৮6 0018171006) 01 ৪ 16 

808০68016 0017 11817008116 001 60561£1)6, 081 165 (668) 18 

161181018 01706061006 ৪ 00) 00760160) ০6001 01690 1093 ৫150016 

1 0109 ০00605 06 100%8£6 ), 

আমরা এখানেই আমাদের সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ শেষ করছি এবং আশা! 

করছি আমাদের পাঠকবর্গের কাছে এটি নিশ্চয় গ্রীতিগ্রদ হবে। এমন আশা 
করবার বিশেষ কারণ এই যে, যে ভারতীয় মনীধীকে তার রচনাবলীর মাধামে 

আমর! পারিতে বসে তীদের নিকট পরিচিত করবার চেষ্টা করেছি অল্প 

কিছুদিন আগে তিনি সেই পারিতেই ছিলেন: এবং তিনি সংকল্প করেছেন 

আমাদের গ্রস্থাদি অধায়ন করবার মত ও আমাদের মধ্য ভ্রমণ করে ( আমাদের 

ংসর্গে ) লাভবান হবার মত যথেষ্ট ফরামী ভাষাজ্ঞান অর্জন করেই আবার 
এখানে ফিরে আসবেন।** এই পুনরাঁগমনের উদ্দেস্ট। তার বিরাট জ্ঞান- 

ভাগ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ কর] ও ফরামী জাতি সম্পর্কে বিদেশীয়গণের মধ্যে 

যে শ্রদ্ধা সর্বনীন, তার অন্তরের সেই শ্রদ্ধা স্বদেশে বহন করে নিয়ে যাওয়া। 

(এই আলোচনা-গ্রঙ্গে ) তার চরিক্্, পার্ডিত্য ও রচনাবলীর প্রতি শ্রন্ধা 

প্রকাশে যদি কোনও নানতা না ঘটে থাঁকে তাহলেই আমরা স্থধী হব। কেন 
না প্রাচা ও পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রথম যোগঙ্ত্ররূপে সে চরিত্রে ও কীন্তিতে 
উচ্চ মনীষা! এবং ম্ানবপ্রগতি ও মানব কল্যাণসাধনে যে ধকাস্তিক নিষ্ঠা 

প্রকাশ পেয়েছে, আমর! আস্তরিকভাবে তার অন্থরাগী। 
জি. পথিয়ে 
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ক্রোণিক, বেলিজিউজ. (১৮১৯) 'জুর্নাল আঙিয়াতিক' (১৮২৩) এবং 
'বেত্যু আমিক্লোপেদিক্্, (১৮৩২ )-এর পৃষ্ঠায় গ্রতিফলিত ফরামী বিছন্মগুলীর 
সঙ্গে রামমোহনের অস্তরঙ্গ পরিচয়ের যে বিবরণ এতক্ষণ দেওয়া গেল ত! ভিন্ন 

আর একজন সমসাময়িক ফরাসী পঙ্ডিতের সঙ্গে তার যোগাযোগের কিছু নিদর্শন 

খুঁজে পাওয়া! যায়। ইনি হলেন ইসলাম-বিশেষজ্ঞ এবং ফরাসী ভাষায় হিন্দী ও 

হিন্স্তানী (উর্দু) পাহিত্যের স্থবিখ্যাত ইতিহাস লেখক গার্ম গ্ভ তাসী (১৭৯৪- 
১৮৭৮)। রাঁমমোহনের সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে মম্ভবত দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁর যোগ 

ছিল। এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। রামমোহন ্থয়ং ইমলামীয় শাস্ত্রে 

হুপপ্ডিত এবং হিন্দী ও হিনুস্তানী বা উরু ভাষাদ্বয়ে রামমোহনের অধিকার নিজ 
মাতৃভাষার তুল্য । এক্ষেত্রে বিদ্ধ ও মার্জিত মনের স্বাভাবিক কৌতৃহলবশত 
তিনি গ্য তাধী এবং তীর ইসলাম-গবেষণা ও হিন্দী-উদু সাহিত্যালোচন! সম্পর্কে 
অহুসন্ধিৎস্থ ছিলেন ধরে নেওয়া যেতে পারে। ইংলগ্ডে পৌছাবার প্রায় 
চার মাস পরেই রামমোহন ছে তাসীকে এক পত্র লিখে শীশ্ত ফ্রান্দে যাবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তার এই ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ 
হয়নি। প্রায় দেঁড় বদর পরে ১৮৩২ গ্রীষ্টাবের শেষের দিকে তর পক্ষে 
অল্নকালের জন্য ফ্রান্স পরিদর্শন সভব হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যেই 
(১৮৩২ খ্রষ্টাবের অক্টোবর-নভেম্বর ?) ছ্য তাসীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় 

হয়। দ্য তাসী শ্বয়ং তার ধিন্দী ও হিনুস্তানী সাহিত্যের সুবিখ্যাত ইতিহামে 

এই সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করেছেন ও রামমোহনের কিছু পরিচয়ও লিপিবদ্ধ 

করেছেন।'৯ এই বিবরণটি সংক্ষিপ্ত এবং মপ্পূর্ণ ক্রচিহীন নয়। তবে ্য তাদী 
্ীর্ঘকাল চিঠিপত্রের মাধামে রামমোহনের লঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং 
রামমোহনের ফ্ক্রান্দ-পরিদর্শনকালে দুইজনের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগও 

ঘটেছিল। তার স্থবিখ্যাত গ্রন্থে বিবৃত রামমোহনের সংক্ষিপ্ত জীবনীর ভূমিকা- 
দ্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন, বামমোহনের পারি-প্রবাসকালে তিনি বহুবার 

তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং তার নিকট হতে ইংরেজিতে ও হিন্দুস্তানীতে 
লিখিত অনেক পন্ব পেয়েছেন (০101 006 ০০01৪ 650001586 ৫618 

16 06 06% 13002106 16008700180016) 006 1181 €1) 1+8580446 ৫6 

$01 800$60৮ 08108900800. 86100: ৪ 08715 66001) 181 16৫ 

010860 160065 21) 1010000808716 €6 62 81181918 )1৭২ মেই 
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কারণেই রামমোঁহনের জীবনীগ্রসঙ্গে স্ঘ তাদীর কয়েকটি উক্তি কৌতুহলোন্দীপক 
মনে হতে পারে। রামমোহনের তিব্বতগমন সম্পর্কে তিনি বলেন : 

বৌদ্ধদের মধো ধর্মবিষয়ক মতোর সাক্ষাৎ পাওয়া যাঁয় কিনা পরীক্ষা করবার 
উদ্দেশ্তে তিনি তিব্বত গিয়েছিলেন । সেখানে তিনি ছুই-তিন বৎমর বাস 
করেন। কিন্তু তাদের অম্পষ্ট ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদ দমূহ তার পক্ষে কোনিও 

আকর্ষণের বসত হয়নি' (11 ৪117 07105 16119660০00: 01 ৪91] 

0০00৬615716 15 56101660082 165 0001001)1306$. [1 51680. 060 

00 ০18 ৪1058. 10715 12018 00০01765 0050063 17161121071 

৪0০0) ৪৮৪10 ট0০চ ]01)15  বামযোহনের সাবভৌম ধর্মদম্পর্কে 

দ্য তাঁপীর যা ধারণ| হয়েছিল তা এই £ “এই সংস্কৃত মত হল এক প্রকার 

সমম্বযমূলক ধর্মবিশ্বাস; এর দুটি মুলহত্ব-ঈশবরে বিশ্বাম ও পরলোকে 
বিশ্বাপ। এই ততদ্বয়ের ভিত্তিতে হারাই ধর্যোপদেশ দিয়েছেন- যেমন মুযা, 

বীশুগ্ী্ট বাস ও মহম্ম?, তাদের সকলকেই এই ধর্ম সমান শ্রদ্ধার পাত্র 

বিবেচনা করে 7 এবং যে গ্রন্থমমূহে এই সকল তত্ব উপদিষ্ট হয়েছে--যেমন 

পেন্টাটিউক (বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামে্ট, অংশে প্রথম পাঁচটি গ্রন্থে বিবৃত 

মুযার উপদেশ ), বাইবেলের নিউ টেষ্টামে্টট অংশে প্রদত্ত যীশুধীষ্টের 
উপদেশ, বেদ ও কোরাঁণ, সেগুলিকেও এই মত উপাদেয় ও সম্মানার্ই মনে 

করে থাকে। একে কোনও ক্রমেই নূতন ধর্ম বলা যায় না। এই ধর্ম প্রা 

জগতের শৃফী নামে পরিচিত অধাত্মতত্ববিদ্গণের মতবাদের সঞ্জে অভিন্ন" 
(08৮6 16%01016 ০01818516 61) 0106 5016 06 161161010) €০16০- 

6006) 001) 163 70110101065 10108016171802 601612018 ০10581)06 
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রামমোহনের সমকালীন ইংরেজ বন্ধু ও অঙ্গ্রাগীদের মত তাকে খ্রষ্তীন প্রতিপন্ন 
করতে চেষ্টা করেন নি। তার দিতে রামমোহনের ধর্মমতের অসাম্প্রদায়িকত্ 
ও দার্বভৌমত্ব নিভূর্ঘভাবেই ধরা পড়েছিল। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি যে 
রামমোহনকে ল্ফী মরমীদের গোত্রভুক্ত করেছেন তাও প্রণিধান যোগ্য । 
মুসলমান হুফীসাঁধক মশ্প্দায়ের প্রতি রামমোহনের অকত্রিম অন্থরাগ ও ফারী 
হুফীসাহিত্যে তার পাঙ্ডিত্যের কথ স্থবিদিত। ছু তাসী স্বয়ং ছিলেন মুসলিম 

সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ | ম্বভাবত রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও মতবাদের এই 
দিকটি তাকে আর্ট করে ছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাবে রামমোহনের মৃত্যুর 
উল্লেখ করে দ্য তামী সংবাদ দিয়েছেন, এর পর বৎপর তুক্কা, রাশিয়া ও 

পারস্তের মধ্য দিয়ে তার ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা ছিল (3০7 

11006100017 01606 1600106] 081)9 1) 11106) 1181066 51115981706 61) 

79558110081 16 00016) 185 [05816 €£ 18 06156 )1৫ ইসলামের 

সঙ্গে হুগভীর পরিচয়সম্পন্ন রাময়োহন যে প্রত্যারর্তনের পথে মধাপ্রাচের 
মুমলিম রাষ্্রগুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার অভিন্াধী হবেন 

তা স্বাভাবিক । পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে, ইংলগ্ডে উপনীত হবার অল্লকাল 
পরেই রামমোহন দ্রা তাঁমীকে এক পত্র লিখেছিলেন । আমাদের €সীভাগা- 
ক্রমে দ্য তামী এই পত্রখানি রক্ষা করেছেন। তার -421612166 %2 

13017156105 22 12 19786 21600451216 শীর্ষক গ্রন্থে রামমোহন 

কর্তৃক তাঁকে বিদগ্ধ ও মার্জিত উদ্ুতে লিখিত উক্ত পত্রথানি ফরাসী 

অন্ুবাদসহ মুদ্রিত হয়েছে। বাঙজ! মর্ান্্বাদনহ গেটি এখানে উদ্ধাত করা 
গেল 5৭৬ 

মূল 
জনাব ফাজিলাৎ মাআআব জেয়াদ1! মজদুহুম্ ওয়া শফাহ্ম্ - 
রোকায়ে মুবারক পঁহছা, বান্দাকো! মস্রুর্ ওয়া মওজজাজ, কিয়া। 

কাদের আলালইৎ্লাক্ আপকে] ইস ইয়াদ আওয়ারিকে সাথ সলামত রকৃখে। 

তিন মাহিনেস জেয়াদা বান্দা ইংলগুমে মক্কিম্ হৈ। ইন্সা আল্লাহ তালা 

আন ক্করিব পারিস মে মুশশারফ. এ খেদ্মত হোগা ওঁর আপকি তবজ্জোহ সে 

জনাব শেজি যাহাব কি সাথ মূলাককাৎ হামিল করেগা। আপকে ওয়াদায় 

৫৩৪ 



যুবাআৎ সে বান্দায়ে কম্তর মম্নূন হয়া! ওয় আদায়ে শুক্র তহে দিলসে 

করতা ছৈ। 
জেয়াদা হদ্দে আদাব 

খাদেমেকুম্ ওয়া মমূনৃনৃকুম্ 

রামমোহন 

হবের] ফি তারিখ, 

ইয়াকুম আগষ্ট ১৮৩১ 

আইন, ইশতি 

জনাব শফকৎ ফরমায়ি গেরামি কদর-এ ফর্বস দাহাবকি হাওয়ালা 

কিয়া গিয়া। 

অনুবাদ 

সুবিজ্ঞ মহাশয় ( যেন তার সুনায় ও যশোরাশি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়! ) 

আপনার শ্বভপত্র পুছিয়াছে এবং উহ! আপনার ভূত্যকে আনন্দে ও 

সন্মানে পূর্ণ করিয়াছে। প্রার্থনা করিতেছি যেন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর 
এই অনুগ্রহপূর্ণ অভিজ্ঞানের নিমিত্ত আপনাকে হুস্বাস্থোে রক্ষা করেন। তিন 
মাসের অধিক হইল আপনার ভৃত্য ইংলগ্ডে অবস্থান করিতেছে। যদি 

পরমেশ্বর ইচ্ছ! করেন তাহা হইলে নে শত্ই পারিমে উপস্থিত হইয়া 

আপনাকে অভিবাদন করিবার সন্মান লাভ করিবে ও আপনার মাধ্যমে প্রযুক্ত 

শেজি মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করিবে। আপনি তাহার তত 

লইবার যে প্রতিশ্রতি তাহাকে দিয়াছেন ভজ্জন্য আপনার দীন ভূত্য গভীর 

রুতজ্ত| অন্থভব করিতেছে ও অন্তব হইতে আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান 

করিতেছে। পত্র দীর্ঘতর কণ্লে শিষ্টাচারের নীম! লংঘিত হইবে। 
আপনার কৃতজ্ঞ ভূত্য 

লিখিত ১ আগষ্ট বামমোহন 

১৮৩১ 

পুঃ এই পত্র সুমহান মাননীয় ফর্ম সাহেবের হস্তে সমপিত হইল । 

১ আগষ্ট, ১৮৩১ লিখিত এই পত্রে একটি সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। রামমোহন 
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যথাশিস্ত ফ্রান্সে উপনীত হয়ে ঘ্য তাসীর মধ্যস্থতায় মঃ শেজির সঙ্গে পরিচিত হতে 

ইচ্ছুক ছিলেন। ইনি সমকালীন স্ুবিখ্যাত ফরাসী মনীষী শ্বাতোয়ান লেওনার 

গ্ঘ শেঞ্জি। ইউরোপে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিতাচর্ার ইনি অগ্তম পথিকৎ 

এবং কালিদাসের “অভিজ্ঞানশকুস্তলম' নাটকের লংস্করণ ও ফরামী অম্থবাদ 
এবং 'অমরুশতক' ও বামায়ণের 'যজ্ঞাত্ববধ' অংশের ফরাঁদী অন্গুবাদ এ'র 
নুগ্রসিঞ্ধ কীতি। ফ্রান্সের রাজকীয় বিশ্ববি্ভালয়ে (0০116 £6 [২০5৪1 06 

ঢ৪11০6) এই সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও মাহিত্যের সর্বপ্রথম অধ্যাপকরূপে 
কাধে নিযুক্ত ছিলেন।** ছ শেজির গ্রতিভ! ও পাগ্ডিত্যে আকৃষ্ট হযে স্বভাবত 

রামমোহন তার সাক্ষাৎ পরিচয়লাভের জন্য উৎসুক হয়েছিলেন। বে এ 

বিষয়ে তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল কি ন1 জান! যায় না। কেননা ফ্রান্সে 

যাবার স্থযোগ তাঁর ঘটেছিল ১৮৩২ খষ্টাবের শেষভাগে অল্লদিনের জন্ত। 
১৮৩২ গ্রীষ্টাবে গছ শেজিরও মৃত্যু হয়। পত্রের পুনশ্চ অংশটুকু থেকে আমরা 
জানতে পারি এইখানি গ্য তাসীর কাছে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন আরবী, 
ফার্নী, উদও বাংলা ভাষ! বিশারদ এবং উত্তরকালে লগ্ডনের কিংম কলেজে 
প্রাচ্যভাষার অধ্যাপক ভান্কান ফর্ব ম ( ১৭৯৮-১৮৬৮ )। ইনি জানাগ্নশীলনের 
ক্ষেত্রে রামমোহনের মমানধর্মা বন্ধু ছিলেন। 

সমকালীন অপর ষে ফরামী মনীষীর সঙ্গে রামমোহনের ভারতবর্ষে পরিচয় 

ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তিনি প্রক্কৃতি-বিজ্ঞানী ও পর্যটক ভিকতর ঝাঁকম' | ইনি 

ভারত-পর্যটনের আসবার পূর্বেই দ্বদেশ ফ্রাঙ্ে রামমোছনের মনীষা! ও কীত্তি 
মম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা 

রামমোহনের খ্যাতি তখন ফরাসী দেশে হ্প্রতিঠিত ; ১৮২৪ খীষ্টাবে তিনি 

“সোমিয়েতে আমিয়াতিক্-এর সন্মানিত বিদেশ দান্ত মনোনীত হয়েছেন। 
ঝাঁকম ১৮২৯ গ্রী্টাধে কলিকাতায় রামমোহনের নঙ্গে পরিচিত হন। তাদের 

মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ তিনি তার প্রকাশিত 
ভারতত্রমণকাহিনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন ।"* প্রসঙ্গত তিনি এই গ্রন্থ 
রামযোহন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা এই £ রামমোহন বায় একজন 

জানী ব্রাক্ষণ; হিন্দু পণ্ডিত ও ইউরোপীয় মিশনাবীদের বিরুদ্ধে গ্রকাঁশিত 

তার ধর্মবিষয়ক বিতর্কমূলক গ্রন্থগুলির মাধ্যমে তাঁর নাম ফ্রান্সে পর্যন্ত পরিচিত। 
ভারভ আগমনের পূর্বে আমি জানতাম তিনি একজন নিপুণ গ্রাচাবিষ্তাবিশারা 
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ুঙবৃদ্ধিসম্পন্ন নৈয়ায়িক ও অপরাজেয় তার্কিক) কিন্তু তিনি যে মান্য 
হিসাবেও শ্রেষ্ঠ তা আমি পূর্বে খেয়াল করিনি' ( 280000108 [0 65 

1 01800006 88%8170 0016 165 ০0৮18£69 06 79016271006 1611616056 

00706 168 009০66015 17)10000$ €&€ 165 1701551017)81165 80:06 818 

0176 816 ০0101010215 11010 00500:21) চা81006. 15 88815 8100 

06 ৮801 08173 1: 11906 0011 61৪৮ 01) 01161001156 10801]6) 01 

8010111 106101617 101) 01216000161) 1116515191916 1 170815 11181701819 

00] 81016 00611160068 150001)85) 1৯ বামমোহনের লঙ্গে 

সাক্ষাৎ পরিচয়ের পর ঝাক্ম বুঝতে পারেন তিনি কেবলমাত্র পা্ডিতো ও 
মনীধায় অগ্রগণ্য নন, মানুষ হিসাবেও শ্রেষ্ঠ। এই শ্রদ্ধার গ্রকাঁশ তার 

শ্বৃতিচারণে আছে। 

ভারতবর্ষের বাইরে বাঁমমোহনের খ্যাতির বিষয় আলোচনা! করতে গেলে 

দ্বভাবত আমাদের ইংলগ্ডের কথা বেশী মনে পড়ে। সেখানে তার যথেষ্ট 

গ্রতিষ্ঠা হয়েছিল কেননা তার প্রতিভা ও কীত্তির সঙ্গে পরিচিত হবার স্থযোগ 

ইংরেজদের গ্রথম থেকেই অনেক অধিক পরিমাণে ছিল। কিন্তু সমকালীন 
ইউরোপের অন্তান্য দেশে এবং তদানীস্তন আমেরিক] যুজতবাষ্ট্রেও যে তার খ্যাতি 

গ্রসারলাভ করেছিল সে সংবাদ আমাদের তেমন জানা নেই। ফরাসী বিস্বননগুলী 

তাঁকে সন্মানিত করেছিলেন মৃখ্যত পণ্ডিত ও ভারতবর্ষের প্রাচীন শান্ত্রের 

অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকাররূপে । গ্রেগোয়ার, লাজুয়ানে, পথিয়ে, প্রভৃতির 

রচনাগুলিই তার প্রমাণ! বেদীস্তবিষয়ক তাঁর £110£00617 ০06 0) 

৬6৫৪০ পুস্তকের জার্মান অন্ধবাদ প্রকাশিত হয় ১৮১৭ গ্ীষ্টাকে জেনা থেকে 3৮০ 

এবং বেদাস্তসমেত তাঁর কতকগুলি শাস্গ্রন্থের ওলন্াাজ ভাষায় অনবাদ 
গ্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর পর, ১৮৪ খ্রীষ্টাষে কাম্পেন থেকে ৯১ 
এগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে গ্রন্থদুখানি 
ইউরোপথণ্ডে ভারতীয় অধ্যাত্মচিস্তা ও শর্শনের প্রকৃত পরিচয়বাহী রূপে গৃহীত 

হয়েছিল।* মমকালীন জার্মান ও ওলন্দাজ পত্র-পত্জরিকাতে এই গ্রন্থগুলির 
কোনও নমালোচন! ও প্রসঙ্গত রামমোহন অম্পর্কে কোনও গ্রবস্ধা্ি প্রকাশিত 

হয়েছিল কিনা এপর্যন্ত সে বিষয়ে 'অনুমন্ধান সামান্তই হয়েছে। আমেরিকার 
ক্ষেত্রে প্রমতী আডরিয়েন মূর অমাধারণ পরিশ্রমের ফলে রামমোহন-সংক্রান্ত এই 

৫৪২ 



জাতীয় বহু মূলাবান সমকালীন তথ্য আবিষ্কার করেছেন ও তীর গবেষণার ফল 
13277507101 80) 679 81616 ঈর্ষক গ্রন্থে প্রকাশ করে রাঁঝমোহন- 

গবেষকগণের কুতজ্ঞতাঁভাজন হয়েছেন। কেবল ইংলগ্ডে নয়, ইউরোপের 
অগ্থত্রও বেদাস্তদর্শন ও ভারতীয় জীবনচর্যার প্রতি উনবিংশ শতান্বীর প্রথম থেকে 
একটি সপ্রদ্ধ মনোভাব গড়ে উঠেছিল। এযাঁবংযে আলোচনা কর! হয়েছে 
তার থেকে অন্তত এইটুকু ইঙ্গিত পাওয়] যায় যে এই ক্রমবর্ধমান সশ্রদ্ধ ভারত- 
জিজ্ঞামার উন্মেষের ইতিহাসে রামম়োহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। 
এ বিষয়ে বিস্তীর্ণতর আলোচন1] আবশ্তক। আপাতত আমরা এই কথা ভেবে 

নিশ্চয় তৃষ্কিলাভ করতে পারি, আধুনিক যুগে বিপ্লবী আদর্শের জন্মদাঁতাঁরপে যে 
ফরাসীদেশের গ্ররতি রামমোহন আজীবন গভীর শ্রদ্ধা! প্রকাশ করে এসেছিলেন, 

বিদেশী রাষ্ট্রসমূছের মধ্যে সেই দেশ তাঁকে দিয়েছিল প্রকাশ্ঠ সম্মানের অর্ধ্য। 
শ্রদ্ধার বিনিময়ে তিনি পেয়েছিলেন শ্রদ্ধা, অন্ুরাগের বিনিময়ে অন্থরাগ। এ 

গৌরব যেমন বামমোহনের তেমনি ফ্রান্সেরও। 
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প্রমাণ পঙ্জী; 

১..:001188 70. 849488 / 08109766--1451 10499 20, 125-26, 

২1701 070 06 71014 108660097) 1999) 00, 898:29 । 1096 50116 00 

7100৫ণ) 1062; 0011116710120107, 0116 ০ 66 701779011) 8০১ 08716709 

0/14/68015, 1953, 08108668, 1998) 2৮1৮ ঘা] 00১ 8881) প্রথম প্রবদ্ধটি দ্বিতীয় 
গ্রন্থেও মুদ্রিত হয়েছে। 

৩, 1705 10)3 0. 294. 

৪১ 0/017196 86111%56 ৬০1 101 (1819) 20, 888-409. 

€&। 765: 17895 00, 49-04, 

৬. সাহিতা-পরিঘৎ*পত্রিক1, ৮৭ বর্ষ, চতুর্থ সংখ (মাঘ-চৈত্র ১৩৮৭ ) পৃঃ ২০-৪১ 

৭. 76101221 4000%/188 16121196101 82750 115$017019 906৫69 ০] ঘা 

(০00 9906 1818 6০ 98508871816) 81860] 18179 200, 106-07, 

৮,016 010010 162016 01 016 30001 8001 50016/)148 21008607185 । 11114 

৫1 1819-20 8806196 )1188100 62999, 051006%% 1890-215 22. 1-৪, 

৯,:1360000 &02881) 6101151, 07014 28, ডা, 20. 88.90 

১০, 41910000000 73০3 8৪ ৪0 71000881008] 710068911 10141 ০6076 79101 

10. 01550 706$60101% 90০78) ০] সো], 2৮, 11 00. 15457. 

১১ সাহিত্/-পরিষৎ-পত্রিক| ৮৭ বধ, চতুর্ধ সংখ্যা, পৃঃ ২১ 

১২, &071900 11005 8০10101%) 70) 00 4716102 05810668, 1949, 00. 

19199, 

১৩ 50%74) 451211096 ] 98:,100206 111 (68019। 1898), 00, 117-19, 

১৪. ফরাসী বিজ্ঞাপনে প্রকাশের স্থান ও বৎসর দেওয়! আছে, কলিকাতা, ১৮১৭; কিন্তু 

এই ইংরেজি গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের স্বান এবং কাল প্রকৃতপক্ষে, কলিকাতা, ১৮১। অবন্ঠ 
রামমেোহনের 41786116168 ০11 ড89017/ ও 067৫ 00171340 এন্ম্বয় ভার প্রান 

মনিব ও অনুরাগী বন্ধু জন্ ডিগবী কর্তৃক ১৮১৭ খ্রষ্টাবে লগ্ন থেকে একত্র পুনমুজিত হয়। 
এরেডা জাসিক্লোপেদিক'"্এর তালিকাকার সন্তটবত কলিকাতা! ও লওন সংস্বরণছয়ের পৃথক 

প্রকাশকাল একত্র মিশিয়ে ফেলে ভুল করেছেন। অথবা! এটি মুদ্রাকরপ্রমাদও হত পারে। 

লক্ষ্য করবার বিষয় উল্লিধিত লগ্ডন সংগ্করণটি য&-সংখ্যক গ্রন্থরূপে বর্তমান তালিকার 
অন্ততুকি। 

১৫, 207010190) 809 000 41160167 05160868৭ 1949, 05180 1 70%174] 

48048611582. 09095 এ] (805,189) 10880581008 ৪ 08510863 

0918885 ৫৪ 98000102501) 2০3? 20. 248-49, 

১৬, এরষ্টবা, গ্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 'তত্বকৌ মুদী।, ৭৭ ভাগ, নবম সংখ্যা, 'পাশ্াত্য 

চিন্তাধারায় রামযোহনের প্রভাব? পৃঃ ৭৪৭৩ 
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১৭, 57072) 4551018815৪ [10005 [1] (55701851898) 9, 68. 

১৮ 87775 70115 08৫৮ ঘ 268 

১৯, রামমোহন রায় কতৃক বঙজগানৃধাদ ও ব্যাধ্যা সমেত যে পাঁচখানি উপনিষদের 
সংস্করণ প্রচলিত আছে সেগুলির মধ্যে কেনোপনিষদ্ সামবেদীয় এবং উশে।পমিষদ ও 
কঠোপনিষদ্ যনূরষেদীয়। সৃতরাং জন্তবত এখানে কেনোপদিষদ্ এবং ঢুধানি যতুর্বেদীর 
উপনিষদের মধো কোনও একখানির শ্থ! বলা হয়েছে। কিন্ত প্রকাশের যে তারিখ পাওয়| 

যাচ্ছে (কলিকাতা, ১৮১৮) তা উক্ত গ্রন্থগুলির জানিত প্রকাশকালের সঙ্গে মেলে ন।। 

কেনোপনিষদ্ ১৮১৬, ঈশোপনিষদ্ ১৮১৬ এবং কঠোপানিষদ্ ১৮১৭ খ্ীষ্টাঝে প্রকাশিত হয় । 

মূল গ্রন্থ ইংরেজিতে না হওয়ায় নাম ফরাসী ভাষায় দেওয়া হয়েছে। 

২০, 71217512160) 0] 08 4৮120116101 176 5601 শীর্ষক গ্রন্থটির কলিকাতা 

সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮১৬ এবং লগ্ন সংস্করণের (কেনোপনিষদ্রে ইংরেজি অনুবাদের 

সহিত একত্র) প্রকাশকাল ১৮১৭; গ্রন্থতালিকায় গ্রদত্ত বৎসরটি ঠিক নয় । 

২১, 75110580150 90800080170 57701 ০1 ] (89৫000 110, 0810ম৮৪ 

1982) 00. 2108-19. 

₹১ক, গরন্থখানির পুর্ণ শিরোন।ম হল ০0০76114117. 251 560161%16867077। 

01%4? [১5৫ 5৮ 115016 101153171/ণাট 001902৮63 0176118৫7) 61 01001%01) 5. 01060102067) 

6 11110501)10৫1া) 00০17781) & 20%21%01 52075 11507711675) 7016 8614, 

10167 8610, 5৫7) 201, 40501901% 861৫ 6১061791017 :::40 91) ৫ 165100 

80107101, 9275016101585 90০20%165 00617101260 0) 1610101) ০011961586).,,514010 6৫ 

০১66 4009881] 100 071100-,,9 ৮০1, 2 ১৮০৮ বষ্টাকে এই গ্রন্থের এক আংশিক জার্মান 

অনুবাদ নূ'নবেরগ থেকে প্রকাশিত হয়। 
২২, ভা106620162 4 1776019 ০0 112107 1./6121%6 1 (67061180) 1118775158100) 

০]. ] (0%10068) 1927) 0. 9০. 

২৩, দপ্রচ্ছন্ন বা "আচ্ছাদিত? সংস্কৃত 'ঈশ'-এর প্রতিশব নয় ; এই উপনিষদের প্রথম 

শ্লোকের ছুটি শব “ঈশাবান্তম্ঠ ; দ্বিতীয় 'বাহ্য* শব্দটির অর্থ *আচ্ছ'দ্নীয়ঃ। একত্র 

শব্বত্বয়ের অর্থ “ঈশ্বর কর্তৃক আচ্ছাদনীয়। গ্রন্থখানিকে অনেক সময় 'ঈশাবাস্তোপনিষৎ, 

নামেও উল্লেধ কর! হুয়। 

২৪. আক্যতিল্ ছ্য পেরে" কৃত উপনিষদের লাটিন অনুবাদের নাম। 
১৪ক 77৮6 7075 ০01 5 701৫7) 90165 5০), 7 115000090, 1799) 05. 

428-25 ; মৃল প্রবন্ধে পত্রান্ঘটি ছাপার ভুলে '৪৩৩ হয়েছে। 
২৫, উক্তিটি ঠিক নয়? দুটি অনুবাদের দৈর্ধা সমান। 'ঈশোপনিষৎ। এম্থধানিই ছু, মাত্র 

আঠারোটি প্লোকের সমষ্টি; প্রবন্ধকার সম্ভবত মূল গ্রন্থ দেখেন নি। 

২৬, দারা) গুকোহ, প্রধানত মুসলমান পাঠকগণের 'জচ্গই তার জনুবাগ প্রদ্ধাশ 

কবেছিলেন। তাই হিন্দ চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়হীন মুসলমানগণের সৃবিধার জন মুদজারার 

8৪6৫ 

৩৫ 



ধর্মগ1ঘ্ের পরিভাষা] তাকে কিছু কিছু ব্যবহার করতে হয়েছিল। উষ্টব্য 3885408০ 

1004 57901, ০] 2 2, 111, 

২৭, ফেন ন! ফেলি যে মুল গ্রন্থের অংশ নয় তা সহজেই বুঝতে পার! যায়। 
২৮, এই উত্ভির মর্ম বুঝতে পারা কঠিন) কেন না! 'জূর্নাল্ আসিয়াতিক-এ প্রঝাশিত 

্রন্থ-তালিকার অন্তর 'কঠোপনিষদ*এর ইংরেজি অনুধাদ-প্রসঙ্গে গরস্থপ্রকাশের গান ও 

কাল (085109/68। 1819) উল্লিখিত হয়েছে । প্রবন্ধক।র ব্যবস্থত গ্রস্থধানিতে কি আধ্য।পত্র 

ছিল দ'? 

২৯, ফালী অনুবাদে হয়তে লিপিকর-প্রমদ হেতু “কঠ শব্দের উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটে 
দাড়িয়েছে 'কিউনি'। ফার্সী লিপির অনুলিখনে এই জাতীয় প্রমাদ নূতন ব! বিচিত্র 

নয । 
৩০ কৃ হজুর্বেদের একটি শাখার নাম 'ক£ঃ। প্রবন্ধাকার সম্ভবত একথ! জানতেন ন।। 

৩১, রামমে'হন রায়ের উজ্ভিই নিভল। “কঠোপরনিষদ। যজু্েদীয়। (দ্রষ্টব্য 

উপনিহদ্-ওস্থাবলী নীতানাধ তন্বতৃষণ সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা, 
১৯৩৬, পৃঃ 1%5) 

৩২, রামমোহন মূলের সম্পূর্ণ অনৃধাদই করেছেন, গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করেন নি। 
প্রধন্ধকায়ের এই উক্তি থেকে মনে হয় মুল গ্রস্থের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল ন!। 

৩৬. 'কেন' শঙ্বের ব্যাখ্যায় লেখক ভুল করেছেন। 'কেনোপনিধদ্'-এর প্রথম লোকের 

আস্ত এইরূপ ; 'কেনেধিতং পততি প্রেষিতং মনঃ। এখানে 'কেন' শবের অর্থ 'কাহার 
দ্বারা । প্রথম গ্লোকের প্রথম তিনটি চরণ এ একই সর্ধনাম ভ্বার। আরস্ত হয়েছে বলেই 

আলোচ্য 'উপনি "৭? খানির নাম 'কেনোপনিষৎ)। এর অপর নাম 'ত৯*বকারোপনিষৎ।ঃ 

৩৪, রামমোহনের উক্ভিই নিভূলি। প্রষ্টবা, লীতানাথ তত্বভৃষণ সম্পাদিত উপনিষদ্- 
গন্থাবলী, প্রধম থণ্ডঁ, পৃঃ » 

৩৫, বইটির আথ্যাপঞ্জে রামমোহন যে বানান বাবহার করেছেন) ত1:21007.৫0) ; 
বর্তমানে প্রচলিত সংহ্করণে গ্রন্থযধ্যে অবলগ্থিত বানান 1102288। আখ্যাপত্রে প্রদত 

*01007001) বা 'মুণ্ডাক? বানানের সঙ্গে বাংল| উচ্চারণের কোনও সম্পর্ক নেই। এই যুগে 

সংস্কৃত বানানের রোমান হরফে লিপায্তরের কে।নও সর্ধন্বীকৃড আন্তর্জাতিক বিধি সৃপ্রতিঠিত 
হয়নি। সেই জন্য রোমান বর্ণমালার এই জাতীয় বানানের নান! রকমফের দৃষ্ট হয়। 
প্রাচযবিদ্তাচর্চ। ক্রমশ আরও অগ্রদর হলে পরবতী কালে এই লিপান্তর*প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক 
নিয়মে বেধে দেওয়া হয়েছিল । 

২৬, "মুগক' শবের এই অর্থ ঠিকনয়। এর অর্থ'যেবাষা যুগ্ন করে।? 'ঘেমন 

কুর মিঃশেষরূপে কেশছেদন করে, তেমনি এই উপনিষদ নিঃশেষরূপে অবিষ্। দূর করে, 
এই অর্থে ইহার লাম মুণ্ডক ॥ (তত্বষণ। উপনিষদূ-স্থাবলী, প্রথম ধ্ ভূমিকা পৃঃ 4, )। 
:*** মুল বেদ-এ পৌত্তলিকতার উপদেশ নেই । লেখক সম্ভবত ত| জানতেন ন1। 
৬৮, প্রবন্ধকার 8৩ ও 50101 শব্দটি ব্যবহার করেছেন । 'র্শনা-এর প্রতিশষষ 

৫৪৬ 



ছিদাবে শহাঘয় খুব সন্মোষজ্নক নয়। সংস্কৃত 'দর্শন' শষের অর্ধ জারও ব্যাপক। সর্বপন্ী 
রাধাকুফাণের ভাষায় ₹ €1176 (2710 450 505) 90036810200 06 আ০:৫, 013? (0 86৩, 

2818 9861708 087 ৮6 81826: 05:090808] ০৮৪৪:5৮০০, 0 90098289381] 000515086 

৩: 10681610081 809216000, 1 2087 09 10879060001 18০৮, 10810] 80011 

9:1051806 01 5001,,72611)808 6056 ০৫15 ৪0159017 2850. 60 12010805 & (০০৪৮৪ 

8586500 80001764 07 10601656 63:09719006 800 80868170602] 1081081 8780701606,1) 

1907101) চ711050070 ০1 [, 1500000, 1940, 0. 48. 

৩৯. প্রবন্ধকার ছয়টি দর্শনকে ভিন ভাগে ভাগ করেছেনঃ (ক) সাংখা-ঘোগ । 

(ধ) স্তায়"্বৈশেধিক ; (গ) মীমাংসা-বেদাত্ত। 

৪৩. *মীমাংসা, শষোর এই অর্থ ঠিক নয়) এর প্রকৃত অর্ধ 'যুতিনির্ভর সিদ্ধান্ত? | 

জষ্টবা ও, মি. 08588085 41115109 ০ 11010 71007) ০1, 1, 081007186, 

1988, ঢ. 68, 

৪১. বর্ভমান কালের কোনও কোনও পণ্ডিত পৃরমীমাংসাকে উত্তরমীমাংসা বা বেদাস্ত 
অপেক্ষা প্রাচীনতর মনে করেন বটে কিন্তু তাগের সিদ্ধান্ত উভয় দর্শমের বিষয়বন্থর 

তুপনামূলক 'মালোচনার উপর প্রন্চিটিত। প্রবন্ধকারের মত তার! 'পূর্বমীমাংল। নাম থেকে 
এই দর্শনের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব অনুমান করেন না। তাদের মতানুসারে কেবলমাত্র নাম 
হতে প্রাচীন সম্পরিত সিদ্ধাত্ত করা চলে ন1। দ্রষ্টব্য &, 7. 7616৮ তি ুতোগাও 
58101021156 091088889 1991 0. 6. 

৪২. এই উক্তিতে ভূল আছে। উদ্ভরমীমাংস| বা “বেদান্তসৃত্র | বর্ষনৃত্র )-এর লেখক 
পতগ্রলি নন, বাদরায়খ অথব1 বা'স। 

৪৬. এই ছোট অনুচ্ছেদটিতে অনেকগুলি ভুল আছে। পুর্ধমীম।ংস| ব1 কর্মমীমাংসার 
সঙ্গে বেদাত্তের কোনও সম্পর্ক নেই। উত্তরমীমাংমার অপর নাম বেগাত্ত। পূর্বমীমাংদা 

সুত্রে লেখক বাস নন, দৈমিনি। পূর্বশীমাংসাদর্শনে ব্রন্ধের মঙ্গে জীবাত্মার মিলন সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচন। আছে এ কথাও সত্য নয়। মে মন্তব্য উত্তরমীমাংস বা বেদান্ত 

সম্পর্কে গ্রযোজ্য। 

৪৪, এই উতি রামমোহন প্রকাশিত ছুখানি এন্থ সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে; 

(১ ১৮১ খীষ্টাবে মুদ্রিত 'বেদাত্তগ্রস্থ। ফেখানিতে বেদাগুমত সম্পর্কে তিনি ভাম্ অংশে 

বিস্তারিত আলোচনা করেছেল। (২) ১৭৪৩ শকে বা ১৮১৮ ধ্রী্টাবে বঙ্গাক্ষরে মৃগ্রিত 

শংকরাচার্ষের সমগ্র ব্রসৃত্রতান্ত 'শারীরক মীমাংস।। প্রকাশকালের অনুষ্লেধ সম্পর্কে 
প্রবন্ধকারের মন্তব্য কিছুট। বিভ্রাত্তিকর। কেনন! “বেদাত্ত-খরন্থ/”এর আখ্যাপত্রে প্রকাশের 

স্থানও কালের (0810586%) 1818) উল্লেখ দেখা যায়। অপর গ্রন্থখানির পুশিকাতেও 

তার প্রকাশকাল (১৭৫ শক) উপ্পধিত হয়েছে। মনে হয় দ্বিতীয় গ্রন্থখানির উল্লেখই 

প্রবন্ধকারের অভিপ্রেত। ছৃ'থানি গ্রন্থের কোনটিই লেখক দেখেন নি। তার আলোচনায় 

অবলম্বন ছিল ১+১৬ ইরা প্রকাশিত রামমোহন প্রশীত 'বেদাত্তসার,"এর ইংয়েজি অনুবাদ 

৫৪৭ 



170151200) 0 07 48769 ০1 16 6৫011 এটি বেধাস্তাবযয়ক জটিলতা. 

বঞ্জিত বিচারগ্রন্থ। 

৪৫. প্রতিমাপূজ! ও লোকাচার ভিত্তিক প্রচলিত |হদুধমে বিশ্বাসী জনসাধারণের মনে 
র[মমোহ্নশ্যাধ্যাত বৈদাস্তিক একেখরবাদ ও একতন্ববাদের পক্ষে [বিশেষ য়েখাপাত কর! 

অসম্ব_-প্রবন্বঝারের এই বভব্য। ক্ষু্র হলেও রামমোহ/নের নিজ যে একটি মণ্ডলী 

ছিল এ তথ্য লন্তবত ঠার অজান! ছিল। 

৪৬, প্রবন্ধকার রামমোহনের 116 060624 ০0 76588 (08168868, 1880) 47 

47641 10 11 01015101) 9451০ (08190881890), ও 5৪৫070 41821 10 0৫ 

011158141) 14010 (08105668) 1891) গ্রন্থ তিনখানির সঙ্গে পরিচিত ভ্থিলেনল। এই পথায়ের 

রামমোহনশ্প্রণীত শেষ গ্রন্থ 21741 90724110078 01/18110) 09210 (08169861828) 

ভার হাতে পৌছায়নি। সৃতরাং এ [ব্যয়ে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পরকে তার জ্ঞান 

অনম্পূ ছিল। তা ভিন্ন রামমোইন-কৃত খ্রীষ্টধমের যুক্তিবাদী মমালোচন| রোমান 

ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীর নিকট উপাদেয় লাগবার কধ। নয়। 

৪৭, 4 00168706 6569)6৫% 0) 4090916 ০0 01, 00077671016 2100106 

০0 9%171)4 ড71200%5 4118 (0810966 1818) 

৪৮, উল্লেখটি স্পট নয়। দ্রষ্টব্য 00188:006 ৭00. 686 1)96168 ০01 & 81110] 

111060 ৮/140৭+ 45101101 7৫56010164 ৬০], 17 (08109168 2796), 100. 209-19 ) 

প্রবন্ধে প্রদত্ত পত্রান্ত ২০৪ লম্তধত মুদ্রাকর-প্রমা। সেখানে ২১৪ হবে। রচনাটি পরে 
কোলককের প্রবন্ধ-সংগ্রছেও মুদ্রিত হয়েছিল, ভষ্টুব্য 0018:0018 7/1506110760%4 755৫95 

5০]. ] (1.00090, 1587 ) 90. 114-82; এক্ষেত্রে শ্বরণীয় কোলক্রক ঠার উল্লিধিত 

প্রবন্ধে সতীদাহ্ সংক্রান্ত যে-সব শান্ত্রধটন সমবেত করেছেন তার মধ্যে সভীদাহরবধায়ক 

বচনের সংখ)।ই বেশী। নিষেধকপক্ষে উক্ত বড় অল্প। তুলদাত্মকভাবে ার সংগৃহীত বিধায়ক- 
বাঝ্যগুলির গুরুত্বও অনেক বেশী। তার মধ্যে অপব্যাখাত থথেদবাকাও আছে। এ 

সম্পর্কে পৃধের আলোচনা দুষ্টব্য, পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ২৬৮-৬৯ 

৪৯, সিসিলি দ্বীপের গ্রীক অধিবাসী দিওদোরস খ্রীষ্টপুধ প্রথম শতকে আদমকাল 

থেকে তার সময় পর্যন্ত মানবজাতির এক ইতিছাস রচনা! করেন। সে গ্রন্থের নাম 

1811010]17%69। এই গ্রন্থে তিনি, একটি ভারতীয় লতাগাহেব বিস্তারিত বর্ণন। 

দিয়েছেম। কাহিনীটি তিনি মস্তবতঃ মেগান্মেস ব। অগ্ত কোনও পূর্ধবত! লেখকের রচন| 
থেকে সংগ্রহ করে থাকবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, ভ্ভারতে সতীদাহ্ প্রথ! 
প্রচলিত হবার কারণ, স্বামীর মৃত্যুর পর ভারতীর দারীর! প্রায়ই ব্যািচারিণী হত এবং 

অনেফ মময় এই উদ্দেথে তার] বিষগ্রয়োগে -লেস্িত্যা কযত। বলাবাহুল্য এই মতের 

কোনও ভিতি নেই; জটব্য গুএ 117:191৫1 [টিতাও ০.01040%5 04 ড000 
(878. 15508, ৮ 8০০%১, 1550895) 184) ০) হা 59, 8464, 

8৪, 174৮81144510166 ] 8 20006 6 (58118) 1832) 05691 মাদাম 

১০০৪ 



যোরাযার প্রবন্ধ 16 59067 0 719৫1 17014 (8410770080 0৫াএতাতাট 

€0070176770101601) 01411) চ৬:৮ 110. 870. 

৫১, 1১05৫৬0 11071101810. 20৫81 05:06066: 1,456 08695 2০০ 29896. 

৫২. প্রীদতী এদ্িয়েন মুর (8/7/109) 8০9 0১44741166 . 199) প্রবস্ধটির উল্লেখ 

করেছেন। মেরী কাপেন্টার তার 1.5 10293 গ্রন্থে (9৮. 20-91) সিস্মোদির রামমোছন- 
সম্পকিত মস্তয্যের একটি ইংরেজি চুন্বকও দিয়েছেন। ছুঃখের বিধয় মুল ফরাসী প্রবন্ধটি 
বর্তমান লেখক সংগ্রহ করতে পারেন নি। 

৫৩. 701871701451211784 90৫. 85৮০ 20205 1 0.1484, 

৫6, [6646 710090106017%6 106০800৮ও: 1899, 2, 698-706 1; পারিশ-প্রবামী 

বন্ধু অধ্যাপক ডঃ কমলেশ্বর ভট্টাচার্য আমার অনুরোধে অশেষ সৌজন ও হষ্ইসহফ।রে 
এই সমালোচনা-নিবন্ধের আলো ক-চিত্রলিপি আমাকে পাঠিয়েছেন। 

৫৫. 0০01166 0. 885. 

৫৬, যদিও রামমোহনের খ্রীষ্ধর্মসংক্রান্ত বিতর্কমূলক পুল্তকগুলি আলোচ্য সংগ্রহগরন্থ 

পুনমূর্িত হয়নি-_তবু এগুলি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী পাশ্চাত্যদেশে প্রকাশ করাতে গার কোনও 
কুষ্ঠ ছিল বলে মনে হয় না। ১৮২৩ সালে তার 1৫ 71608950858 ও প্রথম ও দ্বিতীয় 

41260010176 01/5167 25100 একত্র ও 71001 40591 10175 01/75127 28৮৫ 

স্বতস্ত্রতাবে লঙ্জন থেকে প্রকাশিত হয়। অব্য এই ব্যাপারে উদ্ভোস্তা ছিলেন ইংলতর 

ইউনিটারিয়াম খ্রীগীয় সন্প্রধায়-কিন্ত রামমোহন তাদের এই প্রয়াসকে স্বাগত 

জানিয়েছিলেন । তেমনি 176 16085 ০7 74585 ও প্রথম ছুটি 4৫০1 একত্র 

আমেরিকায় নিউইয়ক্” থেকে প্রকাশিত হয় ১৮১৬ খ্রীষ্টান্দে। প্রথম 41৫] আমেরিকায় 

বোস্টন থেকে ব্বতস্থভাবে প্রকাশিত হয় ১৮২৮ ব্রীষ্টাকে, এবং 1966৩ ও তিনটি 41491 

একত্র বোস্টন থেকে মুদ্রিত হয় ১৮২৮ ত্বীষ্টান্ে। এর মূলেও ছিলেন আমেরিকার ইউনিটারিয়ান 

স্ধ্রদায়, তবে তাদের কাজে রামমোকনৈর সম্মতি ছিল। ভ্রষ্টবা 0০119% 20. 697, 640 1 

£৭, ভারতবধায় সভাত! ও সংস্কৃতি সম্পর্কে রামমোহনে মনে যে একটি গর্ববোধ ছিল 
সে-সম্পর্কে 'রামমোছন বায়ের দৃষ্টিতে ভারতবর্ধ' শীধক প্রথম অধ্যায়ে উদাহণ সহ কিছু 

আলোচন। কর! হয়েছে। 'এখানে তার পুনরুক্তি নিপ্রয়োজজন। রামমোহনের এ বিশ্বা্ 

নিশ্চয় ছিল যে বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যায় সমকালীন পাশ্চাত্য জগৎ ভারতবর্ষ তথ! প্রাচ্য" 

জগৎ অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ এবং জাতিকে প্রগতির পথে পরিচালিত করতে হলে-- এই বিজাম,-. 

বিশেষত পাশ্চাত্য প্রধুকিবিদ্যা ব1 [82)001085 ভার়তবর্ষকে গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু 

সাধারণভাবে পাশ্চাতা সভ্যতা অপেক্ষা ভারতীয় সভ্যতা নিকৃষ্ট এমন ধারণ! পোষণ 

করবার মত হীনমগ্কত। রামমোহনের ছিল না। এখানে সমালোচক হা ঠার সংবাদদাড়ার 

মধ্যে সম্ভবত তাদের অজ্ঞাতসারে তদানীস্তন পাশ্চাত্য মানসের স্বাভাবিক শ্রেঠতাদোধ 

ঘা 99752302105 0009018% উকি মারছে । অস্টবা, (প্রথম অধ্যায় ও 0০198 2 
901-08, 949-60। | 

৫8৪ 



৫৮, এখানে ম্প্টভ সমালোচক রামমেহনকে ভূল বুঝেছেন। রামমোহদের চিত্ত থে 
বিশ্বমানধের এঁকাধোধে দীপ্ত ছিল এ খবর তিনি রাখতেন না। এই সমালোচন! 
প্রকাশিত হুবার পূর্বে, ফ্রান্গ-যাত্রার প্রাকালে রামমোহন ফ্রাঙ্গের পররাষ্মন্ত্ীকে যে ম্ববখ্যাত 

পত্র লেখেন তাতে তিনি শপষ্টই বলেছেন £ “$ 18 2০ 8606:9117 821001860 6১৬৪ 2006 

6118190০০17 ১৪৮ 00018560. 900011020. 88086 88 ভা81] 8৪ 8156 8600:886 08৫06810208 

০ 8015006750 29898:0) 1880 60 66 90061081010) (18৮ ৪1] 108700100 816 009 

8:98 150011) 01 1010) 000067:005 0861008 200দ 63186170886 ০00] +8:2008 

0500৪8,। এই পজজেই তিনি ব্যক্ত করেছেন বিশব্রাতৃত্বমলক এক আত্তর্জাতিক সংস্থা 

(09০82988) গঠনের টার মনোগত পরিকজপন!। এই পঞ্জথানি সম্পর্কে ভষ্টবা [016115 

চ7013, 215 00. 1268 

৪৯, দ্রষ্টব্য পাগটাক ৫৬ 

৬০, খ্মেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৬২ নৃক্তের অন্ততৃক্তি ১০ম খক্টি হল সৃপরিচিত গায়ত্রী 
মন্ত্র। সমালোচক এখানে তৃতীয় মলের ৬ং সৃক্তের অন্তর্গূত সপ্তম থেকে দ্বাদশ খাক্ পর্বস্ত 

অনুবাদ করেছেন--তার মধ্যে অবগত গায়ত্রীও আছে। রামমোহন "গায়ত্রী'র অন্ববাদ ও 
হ্যাথ্য। সংবলিত ছুখানি পুণ্তিক। সংস্কৃত-বাঙুলায় রচনা করেছিলেন ; (১) গায়ত্রীর অর্থ 

(১৮১৮)। (২) গায়ত্রা। ব্রন্মোপাসনাবিধানমূ (১৮২৭)। দ্বিতীয়ধানির ইংরেজি সংন্করণ 

£ 17010512110) চা) 10 87810605057 2520 05081260774 016 07৮ 

ছা /876 05 18056 8070 9611686৮706 1688101607 ০7174 ৮675 ৫5 

71051 01016610016 152/6 ০ 74 58676 98৭৫ শিরোনামে ১৮২৭ ত্রীষ্টাবে 

প্রথম কলিকাত| থেকে প্রকাশিত হয়। উক্ত ইংরেজি পুণ্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ লণ্ডন 

থেকে ১৮০২ ্রীষ্টান্ধে প্রকাশিত আলোচা গ্স্থসংগ্রহের অন্তত কি ষষ্ঠ গ্ন্থরূপে পুনযু্রিত। 
*১, জার্মান পণ্ডিত ফ্রীউরিখ, রোজেন লগ্ুন থেকে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাবধে লাটিন অনুবাদ সহ 

খগযেদের এক সৃকতসংগ্রহ গুকাশ করেন। তীর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ মুদ্রিত হবার পূর্ধে তিদি 
নমুনান্বরূপ খগ.বেদের কিছু অংশ প্রকাশ করেছিলেন। পথিয়ে তাঁর থেকেই 'গায়ত্রী'র 
জনুবাদ করেছেন। 

৬২, উপনিষদ বেদের জ্ঞানকাও। বেদাস্তন্ন্যাধ্যাতাজপে রামমোহন শংকরাদি 

ভাস্তকারের মতই মুখাত উপমিষদ-ব1ক্যের উপর নির্ভর করেছেন] উপনিষদ্ পূর্ববর্তী 
বেদ-সংহিত| বধিত দেবমগ্ুলী সম্পর্কে ভার সিদ্ধাণ্ত ছিল, এই দেবগণকে খধিরা সেই এক 

অদ্বিতীয় পরত্রন্দের প্রকাশরূণপে গণ্য করে থাকেন--সৃতবাং তাদের অন্তরালে অবস্থিত 

পরত্রক্ষকেই একমাত্র সত্য জ্ঞান করতে হবে । ব্রগসূত্র (১11১৮) ব্যাধা! প্রসঙ্গে রামমোহন 

বলছেন £ "বেদে অধিদৈষার্দি বাকাসকলেতে ব্রন্ধই অন্তর্যামী হয়েম যেহেতু অন্তর্ধামীর 
অমৃতাদি বিশেষণেতে বর্ণন বেদে দেখিতেছি। অসৌ বা আরদিতাঃ॥ ইত্যাদি অনেক 

কুতি সূর্যের মাহাত্থা কছেন। হয আদিত্যে তিন্ আদিত্যান্তরঃ ॥ বৃহদারপাক । যিনি সৃধেতে 

'অন্তর্ধামিরূণে থাকেন তিনি সূর্য হইতে ভিন্ন হয়েন।”) অন্ত ব্দ্ষসুত্র (১1১।২১] ব্যাখ্যায়” 

৫৫ 



তিনি আরও বলছেন; ““হৃধান্তর্যামী পুরুষ সুঘ হইতে ভিন্ন হয়েন যেছেতু হুর্ষের সহিত 
ুর্ঘান্তর্যামীর ভেদকখন বেদে আছে।, অগ্ত্র এই প্রসঙ্গের বিশদ ব্যাখাও তিন ক্ছেন 

নএইবপ নানা দেবতার জগৎক্তৃত্ব করিয়। স্থানে স্থানে বেদে বর্ণন আছে ইহাতে ঠাহাদের 

সাক্ষাৎ জগৎকারণত ন। হয় যেহেতু বেদে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন _সর্বে বেদ। যৎ 

পদমায়নত্তি। সকল বেদে এককে কহেন অর্তঞব এক ভিন্ন নেক কর্তা হইলে বেদের 

প্রতিজ্ঞা! ফিধ্যা! হয়, আর বে কহেন যে--একমেবাদ্িতীয়ং ব্রদ্ম॥ কঠ। ব্রহ্ম এক ছ্িভীয়খহিত 

হয়েন। নাগ্চোহতোন্তি দ্রষ্ট। ॥ বৃদারধাযক | বর্গ বিন! আর কেহ ঈক্ষণকর্ত1 না হয়। নেহ 

নানাপ্তি কিঞ্চন ॥ বৃহদাগণাক ॥**"অতএব নান! বন্তকে এলং নান। দেবতাকে ব্রন্ধত্ব অ'বোপথ 

করিয়। ব্রহ্ম কহিবাতে ব্রদ্ষের সর্ববা!পিত্ব প্রতিপন্ন হয় নান। বস্তুর হ্থতন্ত্র বঙ্গত্ব প্রতিপন্ন হয় না। 

সকল দেবহার এবং সকল বস্তুর পৃথক পৃথক ব্রদ্গত্ব স্বীকার করিলে বেদের প্রতিজ্ঞ! মিথ] 

হয়***ইহ! বৃদ্ধির এবং বেদের ধিরদ্ধ মত হয়।”--'বেদাস্তসার। রামমে ইন খ্রন্থ। বলী-সাহিতা- 

পরিষৎ সংহ্করণ-_১, পৃ ১১৯২০ 'গায়ত্রীর অর্থ; খ্রন্থে রামমোহন গায়ত্রীমন্ত্রের যে 

অনুবাদ কবেছেন তা উপরিউক্ত ব্যাথার সঙ্গে সামগস্তপূর্ণ; "্ব্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ 

যে পরমাত্ব। ঠেঁহ ভূর্লেকাদি বিশ্বময় হয়েন মূর্ধদেবের অন্তধামি সেই প্রার্থনীয় সর্বব্যাপি 

পরমাস্মাকে আমাদের অন্তর্যামিরূপে আমর! চিন্ত! করি যে পরমাত্ব! আমাদের বৃদ্ধিবৃত্ি- 

সকলকে প্রেরণ করিতেছেন ইতি।"-রস্থাবলী--৪, পৃঃ৮। -মৃতরাং বেগ-সংহিতার ধর্মকে 
তীর দৃষ্টি থেকে তিনি হুল বনদেববাদরূপে গ্রহণ করেন নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 

কোলক্রকও বেদ-নংহিতার ধর্মকে 8867108 2০171561877 ব1 'আপাততৃষ্টিতে বহদেবোপাসনা? 

বলে বর্ণনা করেছেন। গায়ত্রীমন্ত্রের অনুবাদে উইলিয়ম জোলগও পেটিকে সূর্যের অস্তরালবর্তী 

পরক্রদ্ধের প্রতি উচ্চারিত মন্ত্ররূপেই গ্রহণ করেছেন। 'এই কারণে রামমোহনকে তীর গায়ত্রী 
সংক্রান্ত ইংরেছি পুস্তকে জোন্সকৃত অনুবাদের সম্্ধ উল্লেখ করতে দেখা যায়_এষ্টবা 
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৬৩, একথ| সভা যে মনু লাধারণ ভাবে বেদের তালিকায় ধক, যজুস্ ও সাম এই তিনটি 

সংহিতাকেই ধরেছেন এবং অধ্থবেদকে বাদ দিয়েছেন। মনুসংহতায় (১/২৩) বল! 

হয়েছে_পরমাস্ব। যজ্তকাধদিদির জগ্ত অগ্নি থেকে খথেদ, বাধূ থেকে যতূর্বেদ ও হুর্য থেকে 
সামবেদ শৃষ্টি করেছিলেন । কিন্তু এই অনুষ্লেখমাত্র থেকেই একথ| প্রমাণিত হয় ন| 

যে অর্ববেদ অপর বেদত্রয় থেকে অপেক্ষাকৃত নবীন। কেননা মনুদংছিতার চেয়ে 

অনেক প্রাচীন উপনিষদে অথর্ববেদ অপর তিন খেদের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হয়েছে--যথা, 

“তত্তরাপরা ধথেদে। মজুর্বেদঃ সামবেদোহধর্ববেদ শিক্ষা! কল্পে! বাকরণং নিরুতং ছলে! জেযোতি- 

বমিতি'--( মুগকোপনিষদ ১1১1৫ )। অধর্ববেদ অবগই খাদের পরবর্তী কিন্তু তা 

শ্রুতির অন্তভূক্তি এবং কদাচ অর্ধাচীন নয়। তবে অনিষ্টদাথক 'ভিচারক্রিয়া, ইত্জাল, 

মান! প্রকার তুক-তাক ইত্যাদি এর বিষয়বন্ত হওয়ায় বেদজ্ঞর পুরোহিতগণ অনেকে এই গ্রন্থের 

প্রতি সমুচিত জন্ধাবান ছিলেন না। এই কারণে অনেক সময়ে বেদের ভালিক| থেকে এর 

মাম বাদ পড়েছে। মেধাতিথি তার মনুভায়ে (২1৯) থুল পরিস্কার করে বলেছেন, অর্থবেদের 
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ষধ্ যভূর্বেদা দিয় মতই বাগজজাকর্ম উপদি্ হয়েছে, তবে এই বেছে হিংসাত্বক অভিচারাদি 

কিনার উপদেশ খুব বেণী থাকায়--.কেউ কেউ ভ্রান্তিবশত একে বেদ বলে স্বীর্কার করতে 

চান না (তচ্চাধ্বাবদেহপি সর্বমন্ত জ্যোতিষ্টোমাদিকর্মণাং হজুর্বেদাদিঘিব তত্রাপ্যুপদেশাৎ 

জঅভিচারমূলকমাদিধর্মণাং বাহলোন তত্োপ্দেশাদবেদতবমিতি বিত্রমঃ)। আর অধববেদের 

বিষয়বস্তর উপর আদিম ধর্মবিশ্বাসের ছাপ অল্প,.-এই মত সম্পূর্ণ ভ্রাস্ত। বরং এ কথ! জোর 

করেই বল! চলে অধর্ববেদ আর্ধলমাজের আদিম ধর্মবিশ্ব।স, সংগ্বার ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের এক 

আকরগ্রস্থ। ৰ 

৬৪. লাও--সিউ প্রাচীন চীনের ত্রদ্ধবাদী খা্ঘ। সাধারণত তাকে বুদ্ধর সমসাময়িক 

(সীপূর্ব বষ্ঠ-পঞ্চম শতকের লোক ) মনে করা হয়। ত্র প্রবর্তিত অধ্যাত্বদর্শনের নাম 
“তাও-যাদ'। ওপনিষা ত্রদ্ধবাদের সঙ্গে নানা দিঞ দিয়ে এর গভীর সাদৃগ্ত আছে। সম্ভবত 
এই সাদৃন্ত দেখাবার জন্তই ম. পথিয়ে তাও-মতবাদ গুসঙ্গে 'রেত্যুতে উপনিধদেরও 
জনুবাগ প্রকাশ কর! সমীচীন মনে করোছিলেন। লাও-ৎ-সিউ রচিত 81900 এরস্থ 

বলতে তিনি ফোন গ্রন্থের প্রতি টঙ্গিত করেছেন বোঝ! গেল ন।। লাও-ৎ-সিউর নামে 

একথানি গ্রস্থই প্রচলিত,_সেটি হুল 'তাও-তে-কিউ। কেউ কেউ মনে করেন “তাও, 

সম্প্রদায়ের আদি গ্রন্থখানারই নাম 'লাও-ৎ-সিউ। (8601 21550910 1.0 0700706 417/086 

58115 1966) 0. 408 2০6 2) *তাও-তে-কিও.$ নামটির অনুবাদ ফরাসীত্তে “58180, 

কয়লে একটু বিস্দৃশ হয়। 

৬, গায়ত্রী সংক্কাপ্ত ইংরেজি পুণ্তকে রামমোহন তার সিদ্ধান্তের সমর্থনে যে সব শাস্তর- 
গ্রন্থের ও শ্মৃতিকারের বচন উদ্ধার করেছেন সে গ্রন্থ ও আচাধের তাল্কি। এই; ছান্দোগ্য 
উপসিষদ্, মুও্ক উপনিষদ, ভগবদ্গীতা, ত্রহ্মনুত্রের শাংকরভাম্ু, মহানির্বাণতন্তর। মনু, যাজ্ঞধন্কা, 

ভট গুণধিক ও ল্মাঙ্ত রঘুনদন। ধর্মশান্ত্রকার যাজ্ঞবন্ধ্কেই এখানে 'যোগিযাজ্ঞবন্ধ) 
নামে উল্লেখ কর] হয়েছে--কেনন। 'যাজ্ঞবন্্যসংহিতা'র প্রথম প্লোকেই আছে; 

যোগীম্বরং যাল্ঞবন্কাং সম্পৃজ্া মুনয়োহক্রবন্। 
বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো৷ জ'হ ধর্মানশেষতঃ ॥ 

যাজ্ঞবন্ধাসংহিতা ১. ১ 

'যোগিযাজবন্কা', “হঠপ্রদীপিকা। যোগানুশাসন”, 'রাজযোগ, গুস্থতি এস্থপ্রণেত! যাল্জবন্ধ্ 
নামক এক ঘোগাচাষের সন্ধান পাওয়] ঘায়। ধর্মশান্ত্কার যাজ্ঞবক্য ও ইনি আভন্ন কিন! 

বল। কঠিন। 

৬৬, রামমোহন প্রচারিত ন্দুশান্্সমধিত একেশ্রবাদী সিদ্ধান্তের সৃদর্ধ প্রতিবাদ 

করেন মাদ্রাজ সরকারী কলেজের তধানীত্তবন ইংরেজি-শক্ষক শংকর শান্ত্রী। ২৬ ডিসেপ্বর 

১৮১৬ তারিখে লিখিত ভার এই প্রতিবাগ ৪১ ডিসেম্বর ১৮১৬ তারিখের 'মাত্রাজ কুরিয়রঃ 

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এরই প্রতান্বরন্বরূপ রামমোহন তার 4 7৫676 ০/1317৫০0 

18151) ( কলিকাত! ১৮১৭ ) গ্রন্থ রচনা! করেছিলেন । 

৬৭, এই উক্তি অনবধানতাপ্রনৃত। সতীদাহবিষয়ক' তিনটি বচন] আলোচ সংখহের 
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শেষ তিলখানি গ্রন্থ নয়। এগুলির গ্কান ধধাক্রমে, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ) এও পরেও .ই 

সংগ্রহে আর একখানি গ্রন্থ আছে-সেটি হিন্দুনারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত 

সম'লোচক অব যধারাতি সেখানিরও আলোচন। করেছেন। 

৬৮, ভারতয় হিন্দুপমাজ্জে প্রচলিত একটি কদর্য অথচ অশান্্রীয় প্রথানবনারে বৃদ্ধ, অশক়্, 

পু, রোগজীর্ণ অথচ বিত্রশালী উচ্চবর্ণজাত পুরুষগণ যথেষ্ট কল্তাপণ [য়ে বিবাহের জন্ত 

ৰন্যা সংগ্রহ করতে পারত। কন্তাপক্ষ অর্থলোভে এসব ক্ষেত্রে কন্তাদান করতে দ্বিধা 

করত না| রামমোহন আলোচ্য পুশ্তকে এই মমবিদারী কৃপ্রথার তীব্র নিলা কয়েছেন ও 

স্পঃ দেখিয়েছেন যে মনু, কাশাপ প্রসৃতি শ্বতিকাবগণ এই 'কণ্তাবিক্রয়! প্রথার সম্পূর্ণ 
বিরোধী | প্রাচীন ম্াততে এই প্রথার নিন! থেকে যোবা| যায় প্রাচীন ভারতবধেও এই 

কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। রামমোহনের ভাষায় *[0 6৩ 00589619901 ০03 601068000088- 

£168) & 08081066707 & 81816? 18 01867) & 800106 01 62001600060 60 606 73181771808 

91 1889 26876018016 68566 (0০ 876 10086 00206700810 96089] ) 50৫ 6০0 606 

15558608৪ ০1 0018 0559, 10689 ৪০ (81 11010 80900608 000067 ০00 60৪ 208701986 

91 6061: 080801606 ০01 8186815, 18658159 11909680619 50291091818 ৪০0৪ ৪0৫. 

86206:511ড ১99০৭ 10৩10 10 [181718876 ০00 60086 আ1)০ 081 087 0005৮. 591 

13181010808 800 10876881088, ] 76875 60 8৪5, 160092615 01811 60617 1610806 

₹618010058 (0 0060 009%1708 08601৭1 0919068 0: জ০:0-088 ৮ ০1 889 07 0186889, 

2067517 2010 709600187 0008108:90008) 91615056095 61806: 00108 ঘা1৫0ছ 1১0০৫ 

0০০ 00900 9000. 81681 170811866 01190061661 11568 10186160165, 11067 00 

০০] 06806 60670861768 08200) 7061 8700 00108017 60700996) 0০৬ 5101806 

92617576009 63007589 59600216198 01 21500 800. 81] 08791 8101906 18 ত-8।5978০৮০৮ 

27817977701 28, 0, 1. 
৬৯, 4208 51609088 0 683৪'-এর সংস্কৃত ও বাউল] অনুবাদ রামমোহন শেষ পযন্ত 

প্রকাশ করেন নি। উত্তরকালে বাথাল্দাস হালদার এর এক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এই 

গ্রন্থের শিরোনাম “'মুখশান্তির উপায়যরূপ ধাঁ প্রণীত হিতোপদেশ” (কলিকাতা, ১৮৫৯)। 
৭০. িগেম্বর ১৮০২ লংখা! 'রেভা আসিক্লোপেদিক-এর উক্তি থেকে মনে হতে পারে 

রামমোহন & বৎসর নভেম্বরের শেষে ব। ডিপেম্বরের প্রথমে ফস থেকে ইংলণডে গ্রতা বন 

করেছিলেন। রামমোহনের ঘনিষ্ঠ আর এক সমলাময়িক ফরাসী পণ্ডিত গান?1 স্ভ জাসী এ 

বিষয়ে একটু অস্ত রকম লাক্ষা দিয়েছেন। তিনি লেন ১৮৩২ সালের শরৎকালে রামমোহন 

ফাঙ্সে আমেন এবং ১৮৩৩এর জানুয়ারী মাসে উংলতে ফিরে যান (11 510৮ 62 75066 

3908 19501000006 ৫6 11517065189 ৫6250001060, ৭0815666750 15051571898 । 

উষ্টবা 38৩10 05 78887 131510156৫৫ 16110161016 21700186 61270009108 

88০09 '816100. [10795 ]] 28718 1870, 0. 661) এই ছুই মতের মধ্যে আপাতত 

সংমগ্রন্ত করা গেলনা । যদি ডিসেম্বর ১৮৩২ সংখা! 'রেত্যু অসিল্সোপেদিক' কিছু দেরিতে 
প্রকাশিত হয়ে ধাকে তাহলে ধরে নেওয়া! যেতে পারে পায়ে হয়তে। মাসের উন্লেখ না করেও 

€€৩ 



জানুয়ারীতে প্রত্যাবর্তনের কথাই মদে রেখেছিলেন । আর যদি ত| নাহয়ে থাকে তাহলে 
ধরে নিতেই হবে এদের কেউ একজন রামমোহনের প্রত্যাবর্তনের সময়টি সঠিক জানতেন ন1। 

৭১, 38201) 09 18887 1751076৫৩10 £1161216 12)00%6 ৫ 27740510178 

8660096 7:01610) 110106 []) 28118 1870, 00. 648-59. 

৭২. 1৮1৫. 9. 548. হিন্দুস্কানী ব1 উদ্বৃতে লিখিত একথানি পত্র বাতীত রামমোহনের 

দ্য'তাসীকে লিখিত অপর পত্রগুলি এ পর্যন্ত অনাবিল্কৃত। সয়িদ] সুরিয়া হুসেন তার 
গবেষণামূলক ফরাসী দয তাসী-জীবনীতে (0০107) ৫৪ 0255), 812512 ৫৫ 81946 

৫6 5৫5 08963 792106£ 1969) সমকালীন ভারতীয়গণের সঙ্গে ড তাসীর যোগ!” 

ফোগের বিষয়টি উত্থাপন করেছেন (9. 1) আশ্চর্যের বিষয় মুদ্রিত সাক্ষ্য প্রমাণের প্রাচুর্য- 

সন্ত্বেও এই প্রসঙ্গে তিনি রামমোহুনের নামটি পর্যন্ত উল্লেধ করেন নি। রামমোহন-স্ত তাসীর 

পারম্পরিক যোগ্রাযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জ্ঠ উষ্টবা, দিলীপকুমার বিশ্বাস 

'াযমোৌহন বায় ও গান”) ভ্ধ তাসী।। দেশ, ৪৪ বর্ষ, ৫৩ সংখা! (১২ কাতিক ১:৮৪) পৃঃ ১১৯ 
৭৩, 101৫. 0. 649, ৭8, 1010. 00, &19-50 ৭৫, 1810. 0, 85] 

৭৬, 41670106 04%: 79172050৫12 1.0176%86 120700%5101% 28178 1898, 0. 81, 

ম০. 14, ডঃ কালিদাস নাগ ও গ্রীদেবজেযাতি বর্মণ তাদের সংকলিত রামমোহনের ইংরেজি 

রচনাবলীর চতুর্ঘ খণ্ডে এই পত্রধা দিকে ভ্রমবশত ফার্সীতে লিখিত (10 28:5157) বলে উল্পখ 

করেছেন, উইবয [01815] 70175 ০] [ঘ, 0. 124. 

৭৭, বাঙলা ভাষায় গত 'শঞ্ির মনীষা ও কীতি বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনার জগত 

্টব্য বিষুপন ভট্টাচাষ, 'কাবা-কৌতুক”, কলিকাতা! ১৩৯*, পৃঃ ১৭৩-৮৮, 
' ৭৮, ১৮৪১ খ্ী্টাকে প্রকাশিত ঝাকম'র ভ্রমণকাহিনী 03276 ৫75 117 থেকে 

ঝাকম-রামমোহন আলোচন! অংশটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন নীরদ্র 

চৌধুরী । দ্রষ্টব্য 71067 7৫168) 0056 1926, 00.689-৪9. 

৭৯, ড1960: 805600006 0)466 20151117106 10706 1 2875 1841) 0188. 

৯০, 4%000507 065 07৫৫7 0106 88059780116 7/85 ৫৫5 6617071185৫ 

ড7616 91011001501,6 001165861017118616 59017) 015 57601 65 20001) 7655 

20166101) চ70৫, 5০ 476 ৫90/ 955 030111677৫2 76£615106 ৮৫1017178 9174 

'৫14%076 5৫9) 10176 028) 1817 । এটি তার ১৮১৬ খ্রষ্টাবধে ফপিক।তা থেকে 

প্রকাশিত :4৮1481674 ০ 1৮৫ 60 শর্ক ইংরেজি এন্থের জার্মান অনুবাদ । 

৮১, 616116 01) 5৫50006)6 8067016806৮ 2100150) তা) 2618 

01, ৫৪ ৫2745 75707501540 ; এটি ১৯০২ ্রীষ্টাৰে লগ্ডন থেকে প্রকাশিত তার 

প101912110) 00 96864] 71710180015 6655865 2 1585 0 16 ৮6৫ 

দীক লংকলমগ্রস্থের ওলন্দাজ অনুবাদ। মুল ইংরেজি সংদ্করণটি একখানি সংকলন। এতে 

শান্ত্রব্যাখ্যা ও শান্ত্রবিচার সম্পর্কিত রামমোহনের সর্বসমেত তেরখানি গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। 

৮২, ভ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ২৫০-৪১ 
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্ 

বাঙলার ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে বেন্টিংকৃকে প্রদত্ত 
রামমোহন রায়ের ম্মারক-লিপি 

রামমোহন বাঁয় হাউস অব্. কমন্ম কক ১৮৩১ সালে নিযুক্ত সিলেক্ট, 

কমিটির লামনে তদানীস্তন ব্রিটিশ ভারতের ভূমিরাজন্ববাবস্থা ও বিচারবাবস্থা 
সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, এ তথ্য স্থবিদিত। এই প্রসঙ্গে তার বক্তব্য তিনি 

লিখিত আকারে দাখিল করেন। ১৮৩২ সালে লঙনস্থ স্মিথ এল্ডার এণ্ড 
কোম্পানী তার প্রদত্ত বিবরণটিকে [70051001001 005 01500081 

006180107) 04 70010181 ৪170 [৫৮606 95806105117) [1018 ৪0৫ 

00৫ 03617681 010810667 2150 05019010010 0119 8056 1101090101)06 

8৪ 810001660 10) [05106006০00 006 48001011068 7 ঢ081810 

100 10060682190 11119080018 8200 131016601611001091 91:6001) 

0৫ 4001600 ৪10 10061) 93000081168 ৪70 06 17150015 ০01 

00800007005 61001081650 ৮5 ৪ 7187) শিরোনামে ছতঙ্্র গ্রন্থকারেও 

প্রকাশ করেছিলেন! রামমোহনের সাক্ষ্য [81119116108 0806:5-এর 

এবং তীয় ইংরেজি গ্রস্থাবলীর প্রচলিত সংস্করণগুলিরও অস্তভূক্ত। ১৯৬৫ 

সালে অধ্যাপক দ্থশোভনচন্ত্র সরকারের সম্পাদনায় কলিকাতা থেকে 
চ৪07100102, [২০৮ 018 [1001917 [0০01770105 শীর্ষক এর একটি শ্বতন্ত 

্বরণও প্রকাশিত হয়। মুখাত এই রচনার উপর ভিত্তি করে এ-পর্যস্ত 

অনেকে সমকালীন ভারতের অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক সমশ্যা সম্পর্কে 
রামমোহনের চিন্তাধারার আলোচনা করেছেন; যেমন ডঃ: জানটাদ 
(সংক্ষিপ্ত উল্লেখ 176 7460 ০ 110261 172 5 007117161)012807 

110176 0 297717101% £0) 06767010 091207020%5 21939, 

2৮ ] 0. 79) সমত্যন্্রনাথ দেনগুপ্ধ চ:০0000010 ড/1010085 ০ 

[২2001001000 1২০05 (54665. 22777170071) 027766771 70176 

14. 0. 98211581 & 90179) 08100651933, 90. 72-78 )7 সুশোভনচন্তর 

সরকার (তংসম্পাদিত 18107001001) [05 010 [20192 500130109 

গ্রন্থের সম্পাদকীয় ভূমিকা, 7.1) এবং তার বাঙলা প্রবন্ধ 'অর্থনীতিচর্চায় 

৫৫৫ 



রামমোহন'--ত্বকৌমুদী মাঘোৎসব সংখ্যা ১৩৭৩ বঙ্গা পৃঃ ৩৮-৪৩)। 

বি. এন, গাঙুলী 42870190107 1২০ 01) [70188 00006000085 

[501)00010 110016005) (00%07740 21. 50012] 10661071761 

£550))5 27 7079 01001, 0, 10. 10৫5717%27, 0, 281-307) 3 ভবতোধষ 

দত (116 2%01%6607 02001101810 11/6 %% 172:2 08100 

1962, 0০ 4-6, এবং তার বাঙলা প্রবন্ধ 'রাজা রামষোহন রায় ও ভারতীয় 
অর্থনীতি, বিশ্বভারতী পত্রিকা! ২৮ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ১১৪-২৩)। 

এ"যাঁবৎ প্রায় সকলেই মনে করে এসেছেন যে, তার কালের ভারতবর্ষের 

অথনৈতিক অবস্থা ও সমগ্তা সম্পর্কে রায়মোহনের ঘা বক্তব্য ছিল তা! তিনি 
মৃত্ার অগ্লকাল পূর্বে ১৮৩১-৩২ সালে মিলেক্ট, কমিটির সামনে সাক্ষাদানগ্রসঙ্গেই 
প্রথম প্রকাশ করেন এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মূক্রিত করেন। কিন্তু উদ্ত 
রচনাগুলিতে প্রতিফলিত রামমোহনের অর্থনীতিবিষয়ক চিন্তা এমন পরিণত 

ও অন্তর্ুটিম্পন্ন যে পাঠকের স্বভাবত মনে হয় এগুলির পশ্চাতে নিশ্চয় দীর্ঘ 
দিনের প্রস্ততি ছিল। রামমোহনের প্রাক-১৮৩১ রচনায় এরকম ইঙ্গিত আছে 
যদিও এতকাল তা! গবেষকদের দৃষ্টি সমূচিতভাবে আকর্ষণ করেনি । 

ডঃ (পরবর্তাকালে 'সার' ) জন বাউরিংকে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮২২ তারিখে 
লেখা এক পত্রে রামমোহন বলছেন £ [785176 06617 01010108115 

€1087£60 11) ৫0101160178 105 1081 82010891 00 006 010115020 

20110 1] ০০910 1000 085 006 20061000017 00 105 100217060 1078 

12061000118]. 1] 10066 01806 ৪1) 200600060০0 01108 16 00 এ 

50170101510 ৪৫০ | 080 006 01683011600 16০61%108 ৮০০: 

10066 017) 99000851856 661) 00 0010 006 ৪1) 0 50016 

80010101981 138৮60706 00011101003 01106 06 171021701 

30561000016 [010] [005 28056 10600050006 00061 

00৮10065106 000 56 10210151160 196 7100)... 20 20810 ? 

91581] 1500 6 ৪016 00 0160816 10 0600:6 5০00 0808:006 200 

[15018, 48 015 আ1]1 06 00 81986 0:0080007) 11) 001101081 

85810, [ 201) 0)6166016, ৪৩1 80100500185 10 ৪$ 06160 

8150 611-800760008060 858 00881016, 5০ 10086 10851078 69801190063 
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10012 8196 60010080101), 150 06500 ০81) 10505 830019৩1৮00 & 

72৫0 166187£ 0: 01900100600 আ10) 006 20600006170 পত্রশেষে 

তিনি পুণশ্চ মন্তবা করছেন, “] 10006 900 ভা1|| 0006 8 101656170 

1061)6101) 00 2105 01€ 0106 001001001 006 10680001181 ড1)101) 15 

1300 560 01686196060 601 7. ( বজেজনাথ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক প্রথম 

প্রকাশিত 110267 1২6/16%) 10176 1927, 7, 764) পুনমুত্রিত 117277 

7015 9০ 1৬ 00. 11314) এই পত্রাংশ থেকে প্রমাণ হয়, ধর্মবিষয়ক 

ঘোর তর্কযুদ্ধের মধ্যেও রামমোহন একটি দীর্ঘ ম্মারকলিপি ([.37£ 

7160001181) প্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন; ১৮২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের 

মাঝামাঝি এর খসড়াটি তিনি প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন, কিন্তু মৃঘপযুগের 
ভূমিরাজন্ব-সংক্রান্ত কিছু দলিলপত্র তখন পর্স্ত তার হস্তগত না হওয়ায় এটির 
উপসংহার করেন নি; তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টভঙ্গী থেকে গোপনে এটি 
রচনা করেছিলেন এবং ত্দানীস্তন বড়লাট লর্ড হেগ্ঠিংস্ (1. 77.)-এর হাতে এটি 

দেবার তাঁর অভিলাষ ছিল। এপর্যন্ত ধারা উন্নিখিত পত্রখানি আলোচনা 
করেছেন তারা 1,008 7/60001191 বস্টি যে কি তা বুঝতে পারেন নি। 
ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অকপটে তা স্বীকার করেছেন এবং রামমোহনের 

ইংরেজি গ্রস্থাবলীর সর্বশেষ সম্পাদকদ্বয় কালিদাস নাগ ও দেবজোতি বর্মণ 

এর উপর কোনও মন্তবাই কবেন নি। কিন্তু এই দীর্ঘ ম্বারকলিপিটিকে 

রামমোহন স্বয়ং যে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন পত্র পড়ে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে 

না। যদিও এটিকে তিনি লাধারণভাবে 70014000017) 00110091 868115 

বলে অভিহিত করেছেন তথাপি এর উপাদানম্বরূপ মুঘলযুগের ভূমিরাজন্ব- 

বিষয়ক কাগজপত্রের উল্লেখ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় রচনাটি মৃখ্যত 

নমকালীন তৃমিবাবস্থা ও বাজন্ববিভাগীয় শামনসমস্তা সংক্রান্ত। যেভাবে 
বাউবিং-এর নিকট তিনি তীর প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন-_তাঁর থেকে 

একথাও প্রমাণ হয়, তিনি সপপূর্ণ নিজের প্রেরণায় গোপনে এটি লিখেছিলেন, 
শাসনকর্তৃপক্ষের আদেশে বা অন্থুরোধে নয় । 

কিন্তু বর্তমানে যতদূর জানা যায় রামমোহন তার পরিকর্পিত ও রচিত এই 
[018 216000119], লর্ড হেহিংসের হাতে দিতে পারেন নি; পরবর্তী জন 

এডাম ও লর্ড আমহাস্টের আমলেও তার পক্ষে এটি দাখিল কনা! নত্ভৰ 
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হয় নি। এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। ১৮২২ থেকে ১৮২৯ পর্যস্ত 

তিনি ক্রমশ গভীর ভাবে শিক্ষানৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সমশ্তা সংক্রান্ত 
বিতর্ক ও সংগ্রামে লি হয়ে পড়েন। এই পর্বে তীর প্রকাশিত গ্রন্থ ও 

পুস্তিকাঁর মংখা তিরিশ (১৩ খানি বাংলা, মতরখানি ইংরেজি )। ধর্ম ও 
সমাজবিষয়ক যে ছুটি সমস্যার সমাধানে তিনি জীবন উৎমর্গ করেছিলেন সে 
ছুঃটির চূড়ান্ত সমাধানও ঘটে এই পর্বে ব্রাঙ্মমমাজের প্রতিষ্ঠায় (১৮২৮) ও 

সতীদাহ-উচ্ছেদ্-আইন প্রবর্তনে (১৮২৯ )। পুত্র রাধাপ্রসাদের বিরুদ্ধে আনীত 

ফৌজদারী মামলা ( ১৮২৬-২৭)ও এই' পর্বে তীর যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ 

হয়েছিল। স্থতরাং জীবনের এই অধ্যায়ে তর পরিকল্পিত ম্ারক-লিপিটিকে 
সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া বা সরকারে দাখিল করা তার পক্ষে স্ব হয়ে 
ওঠেনি। উন্লিখিত সমস্ত কঠিন সমন্যাগুলির সফল সমাধানের পর ১৮২৯ 
সালের শেষভাগে রামমোহন সাময়িক বিরাম পেয়েছিলেন। স্থৃতরাং এই 

সময়ে তিনি তার সাত বৎসর পূর্বেকার পরিকল্পিত [0104 1162201191-টি 

সংশোধন ও সম্পূর্ণ করে সরকারকে পাঠাতে উদ্যোগী হবেন এটাই স্বাভাবিক 
এবং প্রত্যাশিত । লর্ড উইলিয়ম বে্টিংকের আমলে রামমোহনের প্রতি 
সরকারী মহলের বিরূপতাও (রাঁধাপ্রসাদের মামলায় যা শোচনীয়ভাৰে 

প্রতিফলিত) অনেকাংশে (সম্পূর্ণরূপে নয়) কেটে গিয়েছিল। তাই 

স্বতঃগ্রবু্ত হয়ে তীর পক্ষে শাঁনতান্ত্রিক ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেবার 
অপেক্ষাকৃত অন্থকূল একটি পরিবেশও এখন স্থি হল। 

ইংলগ্ডের গ্রস্থাগারগুলিতে রামমোহনের জীবন সংক্রান্ত সমসাময়িক উপাদান 

অনুসন্ধানের সথত্রে বর্তমান লেখক সৌভাগাক্রমে নটিংহাম বিশ্ববিস্ালয়ে রক্ষিত 
নর্ড উইলিয়াম বেটিংকের কাগজপত্রের পোর্টল্যাণ্ড সংগ্রহে রামমোহনের 

কাছ থেকে গ্রা্ত চিঠিপজ্রাদির মধ্যে রামমোহনের হস্তলিখিত ব্রিটিশ ভারতের 

ভূমিব্যবস্বা মংক্রাত্ত একটি ম্মারক-পত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এটি 
ঘন-সনিবিষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত নয় পৃষ্ঠার (১৩১৮) এক পাতুলিপি। এর 
লাইব্রেরী ক্যাটালগ. নম্র ০৬] 2735; পাওুলিপির পিছনে পেন্সিলে 

পরিফার লেখা [8000001)01) 7২07 1২50 18808. / 5 10৪০, | 

(21807050006 010 ৬/6196০৮ 00006: 1369) 1 কোন সময় রচনাটি 

সরকারকে পাঠানোর জন্ত শেষ কব! হয়েছিল তার পরোক্ষ অভ্যন্তবীণ প্রমাণ 
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আছে। ম্মারকপত্রের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বল! হয়েছে চিরস্থামী বন্দোবস্ত 

( ১৭৯৩) গ্রবতিত হবার পর ছত্রিশ বছর কেটে গেছে-_ অর্থাৎ রচনাটি শেষ 
হয়েছিল ১৮২৯ মালে; পশ্চাদভাগে দেওয়া ৫ ডিসেম্বর তারিখটি সরকারী 

দফতরে সেটি প্রাপ্তির তারিখ। স্থৃতরাং ধরে নেওয়া চলে রামমোহন 
€ ডিসেম্বর ১৮২৯ তারিখে ম্মারক-লিপিটি সরকারে দ্বাখিল করেছিলেন। 

আদৌ ১৮২২ সালে লর্ড হেহরিংমের আমলে তিনি যে [.01)£ 7/157)0791 খানি 
স্থতঃ£বৃত্ত হয়ে সরকারকে পাঠাবার মংকল্প করেছিলেন আবিষ্কৃত ম্মারক-পত্রটি 

যে সেই দলিল এতে বিশেষ সন্দেহ নেই। বর্তমান দলিলখানি তদানীন্তন 

ভূমিব্যবস্থা ও কোম্পানীর রাজস্ববিভাগীয় শান সংক্রান্ত সমশ্যা নিয়ে রচিত এবং 
কি উপায়ে এই শাননকে নিপীড়িত কষককুলের পক্ষে কল্যাণমূলক করে 
তোল! যায় তৎ-সংক্রান্ত পরামর্শে পূর্ণ। তবে নাত বছর পরে পেশ কর! 

হয়েছিল বলে হয়তো রামমোহন মূল খসড়াটিকে যথেষ্ট সংশোধন ও কিছুটা 
সংক্ষেপিত করে থাকতে পারেন। ৃ 

স্মারক-পত্রটির বিষয়বস্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উত্তরকালে সিলেক্ট, 

কমিটির সামনে সাক্ষাদদানগ্রসঙ্ষে রামমোহন রাজন্বব্যবস্থা সম্পর্কে যা 

বলেছিলেন তার সঙক্ষে মোটামুটি এর মিল আছে। তবে কতগুলি বাস্তব 
সমস্যা ও তার প্রতিকার সংক্রান্ত কিছু বিস্তারিত ও চিত্তাকর্ষক বিবরণ এটির 

বিশেষত্ব। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের অধীনে জমিদার ও রায় ছু'পক্ষের অবস্থা 

নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে লেখক দেখিয়েছেন গত ছত্রিশ বছরের মধ্যে 

জমিদারেরা একটি শির্দিষ্ট হারে সরকারকে খাজনা দিয়েছে এবং তত্মহ পতিত 
জমিকে চাষের আওতায় এনে ও অনবরত নানা ছুতোয় রায়তের উপর করবুদ্ধি 
করে নিজেরা সমৃদ্ধিশালী হয়েছে; অপর পক্ষে নিয়মিত কববৃদ্ধি ও শোষণের 

ফলে এই সময়ের মধ্যে রায়তের অবস্থা হয়ে উঠেছে শোচনীয়। জমিদারগণ 

জমির খাজনাবৃদ্ধি বাতীত আবওয়াব, চাদী, ধর্মীয় ও বিবাহানুষ্ঠানে অ্গমতিদানের 
মূলান্বরূপ পাঁওনা-_গ্রভৃতি নানা! অবৈধ আদায়ের ছারা! গরজাদের উপর নির্মম 

অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ববঙ্গে তমলুক, হিজ.লী প্রভৃতি অঞ্চলে ও 
ংপুর গ্রভৃতি জেলায় এ-জাতীয় গ্রজাশোধণ খুবই সাধারণ ঘটন1। এই অবস্থার 

পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন কতগুলি প্রতিকার নির্দেশ করেছেন £ সরকারী 

নির্দেশে গ্রত্যেক জমিদারের ভৃমম্পত্তির নিখুঁৎ নমীক্ষ| জেলার কালেক্টারদের 



কাছে দাখিল করতে হবে) এবং সরকারীভাবে সেই হিপাঁব পরীক্ষিত ও 

অনুমোদিত হবার পর প্রত্যেক চাষীর সঙ্গে স্বতশ্রভাবে বংশাহুক্রযিক ভিত্তিতে 

সম্পাদিত স্থায়ী চুক্তির ভিত্তিতে চাষের জমি একটি শিরদিষ্ট করহারে বিলি 
করতে হবে। এই নির্দিষ্ট করহার ভবিষ্যতে কিছুতেই বৃদ্ধি করা চলবে না। 
জমিদারবর্গ এই নির্দিষ্ট করের অতিরিক্ত কোনও কিছু রায়তের কাছে দাবি 

করলে আইন অনুসারে দগুনীয় হবে এবং এর জন্য তাদের কারাদণ্ড বা 

অর্থদণ্ড ভোগ করতে হবে। জমির মাঁপ সংক্রান্ত ব্যাপারে জমিদারের! যাতে 

চাষীদের ঠকাতে ন! পাঁরে তার জন্য কলিকাতা অঞ্চলে প্রচলিত জমির মাপকেই 

মান হিসাবে গ্রহণ করে ব্রিটিশ শাসিত সমস্ত অঞ্চলে কঠোর ভাবে তা চালু 
করতে হবে। জমিদারগণ হযদ্দি সরকারী আদেশপ্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে 

তাদের জমিদারীর সমস্ত হিপাব নিকাশ ও তদৃভিত্তিক চাষীদের সঙ্গে জমি 

বন্দোবস্তের বিবরণ সরকারে দাখিল না করে তাহলে আদালতে তাদের বকেয়! 

থাজনার কোনও দাবি গ্রান্থ হবে না। ইত্যার্দি। 
সমগ্র ম্মারকপত্রটির গ্রতি ছত্রে করভারনিপীড়িত ও নান] উপায়ে শোধিত 

কষককুলের জন্ত লেখকের গতীর সহানুভূতি প্রতিফলিত। রামমোহন স্বয়ং 
জমির মালিক ছিলেন তা সত্বেও অবৈধ প্রজাশোষণের নিমিত্ত অত্যাচারী 
ভূম্বামিগণের জন্য কারাদণ্ড বা অর্ধদণ্ডের স্থপারিশ করতে পশ্চাৎপদ হননি । 
কোনও প্রকার উচ্ছাস প্রকাশ ন! করে সংযত অথচ স্ৃতীক্ষ ভাষায় তিনি 
বাস্তব সমন্যার বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রতিকারের পন্থা নির্দেশ করেছেন। 

সম্পূর্ণ নিজের প্রেরণায় রচিত তাঁর এই লিপি পাঠ করলে নিশ্চিত হওয়া চলে 
১৮৩১ সালে হাউন অব কমন্দের আহ্বান পাওয়ার অনেক পূর্ব হতেই 
রামমোহন ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক সমস্য! নিয়ে চিন্তা করতে সুরু করেছেন। 
১৮২২ কি তারও পূর্বে তাঁর অর্ধনীতিচর্চার আরম্ভ । িলেক্ট কমিটির সামনে 
তিনি পরজীবনে বিস্তারিতভাবে যা বলেছেন- হুত্রাকারে তার রাজন্ব সংক্রান্ত 
অংশের সারমর্ম আলোচ্য লিপিতে আভাপিত। সমগ্র দলিলটি এখানে মুদ্রিত 
হল। বিস্তারিত আলোচনার জন্থ দ্রষ্টবা বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ 91701901301) 
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হোরেস হেম্যান উইলসন ও অন্যান্তদের নিকট লিখিত 
রামমোহন রায়ের কয়েকখানি ও রামমোহন-সংক্রাস্ত 

একখানি পত্র 

১. উইলসনকে লিখিত পত্র £ 

হোরেম হেমানি উইলসনকে লিখিত ছু'খানি পত্র আমি লগ্নে ইত্ডিয়া 
অফিস গ্রন্থাগারে রক্ষিত উইলমনের কাগজপত্রের মধো খুজে পাই। উইলসনের 
পৌত্র আর্থার এইচ. উইলসনের সংগ্রহে আদৌ পত্র ছুটি ছিল। তিনি 
তার কাছে রক্ষিত তাঁর পিতাঁমহের কাগজপত্রের সমস্ত সংগ্রহ ইপ্ডিয়া অফিস 

গ্রন্থাগারে দান করে যাঁন এবং সেই সঙ্গে এগুলিও সেখানে স্থান পায়। এই 

পত্র ছু'খানির কথা প্রথম শুনেছিলাম স্বর্গত তপনমোহন চট্োপাধাযায়ের কাছে। 

তিনি ছাত্রাবস্থায় ইংলণ্ডে অবস্থানকালে আর্থার উইল*নের ভবনে উইলসনকে 

লিখিত তদানীন্তন নেতৃস্বাণীয় ভারতীয়গণের পত্রাবলীর মধো এগুলি 

দেখেছিলেন । ছুটি পত্র এখানে মুদ্রিত হল। পত্রগুলির বিষয়বস্তর আলোচনা 
সম্পর্কে ষ্টবা পঞ্চম অধ্যায় পৃঃ ২৪৩-৪৫। এগুলি সম্পর্কে আমি অন্থন্ 

বিস্তারিত আলোচনা করেছি (দ্রবা ২7101501701) 2০5 ৪00 [01806 

[7850781) ৬1150), 13676175217 77567 ড০] 20010], 080 11 

(1015-06057156 1973, 72০. 125-47 )। কাগজের জীর্ণতাহেতু কালি 
বসে গিয়ে প্রথম পত্রখানিতে রামমোহনের স্বাক্ষর পড়া যায় না, কিন্তু এটি যে 

রামমোহন লিখিত সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কেননা! প্রথম পত্রের গ্রসঙ্গই 
দ্বিতীয় পত্রে বিস্তার করা হয়েছে। দ্বিতীয় পত্রখানির স্বাক্ষর খুবই পরিষ্কার । 
তা ছাড়া ছু'খানি পত্রের পশ্চাতেই রামমোঁহনের নাঁম লেখা আছে। পত্রের 

বিষয়বন্ত শংকরাচার্ষের কাল। 
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২. সার গ্রেভস চ্যাস্পনে হুটনকে লিখিত রামমোহনের 

পন্ত্র £ 

প্রাচ্যতত্ববিদ্ হটনকে লিখিত বামমোহনের ২৭ আগস্ট ১৮৩৩ তারিখের 

এই পত্রখানি আমি স্বটল্যাণ্ডের জাতীয় গ্রন্থাগ্রার থেকে সংগ্রহ করেছি। 

হটনের পরিচয় সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায় পৃঃ ২৫৩-৫৪ দ্ষ্টবা। 
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১1 (31865 (518001)6গ (510.) [720015001) 

৩, লঙগুনে ইগ্ডিয়! অফিস গ্রন্থাগারে মণ্টস,য়ার্ট এলফিন্- 
স্টোন-সংগ্রহে রক্ষিত রামমোহুনের ও রামমোহন-সংক্রাস্ত 

দুখানি পত্র ১ 

এই পত্র ছু'খানি আমি উপরিউক্ত সংগ্রহ থেকে আবিষ্কার করি। প্রথম 

পত্রখানির তারিখ ১৯ মে ১৮৩৩। এটি কোনও অজ্ঞাতনাম! বাক্তিকে লেখা) 
মনে হয় এতে এলফিন্স্টোনের প্রনঙ্গ থাকায় পত্রপ্রাপক এই পত্র এলফিন্- 
স্টোনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং এইভাবে এখানি এলফিন্স্টোনের কাগজপত্রে 

মধ্যে স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় পত্র জনৈক জে. স্্রাচি কর্তৃক এলফিন্স্টোনকে 

লিখিত। এর তারিখ ১২ অক্টোবর ১৮৩৩$ চিঠিতে মাত্র ১২ অক্টোবর 
তাঁরিখ উল্লিখিত, খামের উপর পোস্ট অফিসের ছাপ থেকে বৎসরটি ( ১৮৩৩) 
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জানতে পার1 যায়। রামমোহনের মৃত্যুর অনতিপয়ে লিখিত এই পত্রে 

পামমোহনপ্রদঙ্গ অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে (পৃঃ ২৫২) 

প্রসঙ্গত রামমোহনের মঙ্গে এলফিন্স্টোনের যোগাযোগের উল্লেখ কর] হুয়েছে। 

পত্র দু'খানি প্রমাণ করে এর] পরপ্পরকে ভালোভাবেই জানতেন। 
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জবাব্-ই-তৃহ ফাং-উল্ মুওহাহিদিন্ 

রামমোহন রায় সর্বমমেত আর্বী-ফা ভাষায় কয়খানি পুস্তক রচনা 
করেছিলেন সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণ এখনও মপ্পর্ণ একমত হতে পারেন নি। 

আরুবী ভূমিকাযুক্ত ফার্সী পুস্তিকা 'তুহ ফাত-উল্-মুওহাহিদিন্থানির যে 
তিনি প্রণেতা এ তথ্য অবস্ত স্ুগ্রতিপ্তিত। কিন্তু & পুন্তিকায় 'মনাজারাঁৎ- 

উল্্-আদিয়ান্' শীর্ষক রামমোহনের অপর ঘেগ্রন্থের নাম আছে তা গ্রকাশিত 

ইয়েছিল কিন! সেগ্রঙ্ধ বিতঞ্কিত। অপর পক্ষে রামমোহন তার % 
4701 10 076 07115610% 2080110১৮২৯ )-এব ভূমিকার বলেছেন, 

তাঁর জীবনের প্রারন্তে (৪৪ $€[5 ৪1 [6100 0৫115 116) তিনি 

প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধ সমালোচনা করে আরবী ও ফার্সা 
ভাষায় এক পুস্তক রচনা করেন। 'তুহফাং-এর রচনাকাল সাধারণত 

১৮০৩-*৪ বলে ধরা হয়; তখন রামমোহনের বয়স ৩৭৩২ বমর। এই 
বয়সকে নিশ্চয় ৪৪ ৮০] 681] 78110] 0৫ 119 1166 বলে বর্ণনা করা 

চলে না। স্থৃতরাং এই গ্রসঙ্ষে এমন প্রশ্ন জাগ! স্বাভাবিক 4&% 21269] 

60 076 0715610 2%010-এর ভূমিকায় উল্লিখিত আববী-ফাঁস গ্রন্থখানি 

কি 'তুহফাৎ' না দ্বতত্ত্ব কোনও গ্রন্থ? লক্ষ করবার বিষয় 'তুহ ফাঁৎ-উল্- 

মুওহাহিদদিন-এ সাধারণ ভাবে সকল ধর্মমতের অন্তর্গত কুসংস্কার ও 

গুরোহিততস্ত্ররে সমালোচনা স্থান পেয়েছে_-কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের নয়। 

অথচ 42% 2%/4-এর ভূমিকায় বর্ণিত পুস্তকখানি বিশেষভাবে হিন্দু 

প্রতীকোপাসনার বিরুদ্ধ সমালোচনামলক বলে উক্ত। এই সমন্যার পূর্ণ 
সমাধানের জন্য আমাদের ভবিষ্ততে নৃতন উপাদান আবিষ্কারের প্রতীক্ষায় 
থাকা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে রামমোহনেব নামের সঙ্গে জড়িত 

আর একখানি ফার্সী পুস্তিকার কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। 
রামমোহনের রচনাবলী প্রসঙ্গে পুক্তিকাখানি ইতিপূর্বে উদ্লিখিত হলেও__ 
'ত্বকৌমুদী' শ্রাবণ ১৩৭৬ সংখ্যায় বর্তমান লেখকের নিবন্ধ গ্রকাশের 
পূর্বে এর কোনও আলোচন] হয়েছে বলে আমার জানা নেই। 'তত্বকৌমুদী' 
পত্রিকায় এই রচনার প্রথম অংশ প্রকাশিত হওয়ার পরে অবশ্থ অধ্যাপক 
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মেহরার আলি লম্কর এ-সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর বিস্তারিত 

উল্লেখ এপ্রসঙ্গে যথাস্থানে কর] হয়েছে। 

লঙুনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে 'জবাব-ই-তুহ ফাৎ্উল্-মুও হাহিদিন" 
নামক একখানি লেখকের স্থাক্ষরহীন ক্ষুদ্র মুদ্রিত ফার্সী পুস্তিকা আছে। 

এই গ্রন্থাগারের ফার্সী পুম্তিকার তালিকায় এটিকে রামমোহন রায়ের রচন! 
বলেই ধরে নেওয়া] হয়েছে ও এর বিষষবন্ত বর্ণনায় বল! হয়েছে £ ৪1 

81010)005 0616)06 06 [81019010018 1২058 [0018081 

1100৮ 8101)101-888110080 806801550£201098500181)8 | বইখাঁনি' 

কলিকাত| থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যর্দিও এতে প্রকাশকালের স্পট 

উল্লেখ নেই, তবু 0০8081083৪-এ আনুমানিক প্রকাশ-বত্মর ধর] হয়েছে 
১৮২৬ (ভব হা, দ08105 4 026912£76 01267510%21119662 20015 

?) 66: 91/15), 11%5618 [92007 1922, 29, 623 )1 এডওয়ার্ড সের 

'ক্যাটালগ +-এ উল্লেখের পর উক্ত গ্রন্থটিকে দ্বিতীয় বার উল্লিখিত হতে দেখি 
১৯৩৩ গ্রীষ্টাবে রামমোহন-মৃত্যু-শতবার্ধিকী উপলক্ষে শ্ীঅমল হোম সংকলিত 
[২8001001000 [২০/--00€ 180 8170 1018 ড/011 (06200612215 

08110 9০০1 ০ 1. 700 1933) শীর্ষক পুস্তকের অন্তভূক্তি 
রামমোহন-গরস্থতালিকায় (দ্রষ্টবা উক্ত পুস্তক পৃঃ ১৪৭)। অবশ্ঠ শ্রীযুক্ত 

হোমকে এর সন্ধান দিয়েছিলেন শ্রত্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রজেন্ত্রনাথ 
তার সাহিত্য-নাধক-চরিতমালায় প্রকাশিত “রামমোহন রায়' গ্রন্থে (পঞ্চম 

সংস্করণ পৃঃ ৮৭ পাদটীক1) এই পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন এড ওয়ার্ডপের 
ক্যাটালগ থেকে, কিন্তু ছুঃখের বিষয় তিনি এডওয়ার্ড সের নাম করেন নি। 

পুপ্তিকাখানি কলেটরুত ইংরেজি রামমোহন জীবনীর সর্বশেষ সংস্করণেও 

উল্লিখিত (ভষ্টবা 0০116 02. 96, 525)। এই মংস্করণ ( ১৯৬২) প্রকাশিত 

হবার পর বর্তমান লেখক কৌতুহলী হয়ে ১৯৬৩ খ্রী্টাবে ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও মিউজিয়মূ-কর্তৃপক্ষ অশেষ সৌজন্ত সহকারে 
এ বৎপরই পুস্তিকাখানির মাইক্রোফিল্স, সংস্করণ তাঁকে পাঠান। দিল্পীস্থ 

ন্যাশনাল ফিজিকাল্ ল্যাবরেটরী কর্তৃক আলোক-চিত্রিত হয়ে এটি মাইক্রোফিল্স, 
সংস্করণ লহ বর্তমান লেখকের-হস্তগত হয়। | 

পুদ্তিকাটি ক্র; এর আকার ৬১৯) মুক্রিত পৃষ্ঠা সংখ্যা ১-১৬; 
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স্বতন্ত্র 'আখ্যাপত্র নেই। প্রথম পৃষ্ঠার উপরের প্রান্তে ইংরেজিতে লিখিত 
(সম্ভবত) গ্রন্থাগার তালিকাভুক্তির ক্রমসংখ্যা .্ 1619 ও ভার পরে 
3৪811008178 [২8৩৪1 এড ওয়ার্ডসের তালিকায় এর পৃষ্ঠাসংখা।. 

দেওয়া হয়েছে যোল (0০. 16)। কিন্তু মাইক্রোফিল্া সংস্করণটি বার বার 

পরীক্ষা করে বর্তমান লেখকের ধারণা হয়েছে পুস্তিকাখানিব মুত্রণের মধ্যে কিছু 
রহম্ত-আছে। গুণতিতে পৃষ্ঠাসংখা। ষোল নয় আঠার। প্রথম যোলখানি 
পৃষ্ঠা অতি পরিচ্ছন্নভাবে মুদ্রিত এবং এই পর্ধস্তই পাঠোদ্ধার কর। যায়। তার 
পরে একখানি পাত৷ সম্পূর্ণ মাদা (৮187); এর পরেও একথানি পৃষ্ঠা আছে 
যেটিতে অতাস্ত অস্পষ্ট ও অপরিচ্ছন্্রভাবে কয়েকটি পঙ্ক্তি সম্ভবত মৃদ্রিত () 
হয়েছিল যার পাঠোদ্ধার করা একরকম অনস্ভব। এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে ব্রিটিশ 

মিউজিয়ম গ্রন্থাগারের তালিকাকার পুস্তিকাটিকে যোল পৃষ্ঠার বলে বর্ণনা 

করলেন কেন? শেষ দুখানি পৃষ্ঠা কি তীর] লক্ষ্য করেননি, অথবা এগুলির 
পাঠোদ্ধার সম্ভব নয় বলে বাদ দিয়েছেন? 

্বর্গতি ভঃযতীস্ত্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের সৌন্জন্তে দিল্লীর এক বি 
মুদলমান বন্ধু পুস্তিকাখানির একটি হস্তলিখিত ইংরেজি অন্বাদ আমার পাবার 
মৌভাগা হয়। মূল ফার্সী থেকে যত্বমহকারে করা এই ইংরেজি অন্বাদখানির 
একটি বাউলা অগ্থবাদ আমি গ্রস্তত করি ঘেটি “তখকৌমূদী' পত্রিকায় তিন 
কিন্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল ( ১-১৬ শ্রাবণ, ১৩৭৬ পৃঃ ৮১৮৪) ১-১৬ ভাত্র, 

১৩৭৬, পৃঃ ১০৬-০৯; ১-১৬ আশ্বিন, ১৩৭৬, পৃঃ ১২১-২৯)। এ অনুবাদের 

ভূমিকান্বরপ আমি সেখানে পুস্তিকাখানি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছিলাম ও অন্থ্বাদে কিছু .টীকা-টিপ্পনীও যোগ করেছিলাম। আমার 

প্রবন্ধ প্রেমে যাবার পরে যাদবপুর বিশ্ববিষ্ভালয়ের . উদ্যোগে কলিকাতায় 
১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্চবিষ্ঠা সগ্মেলনের (411 [1018 
07181708] 09265:6০6) অধিবেশনে শিলচর জি, সি. কলেজের অধ্যাপক, 

মেহরার্ আলি লন্বর এই পুস্তিকাখানি সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় 
আমার উপস্থিত থাকবার সৌভাগ] হয়েছিল । আলোচন। প্রসঙ্গে সেদিন 
ভিনি পুদ্িকাখানির সম্পূর্ণ ইংরেি অন্থবাদ পাঠ করেছিলেন। এই 

উদ্ভমের জন্য অধ্যাপক লস্কর সমগ্র পঙ্ডিতসমাজের, বিশেষত রামমোহন" 

বিশেষজ্রগণের কুজজ্ততাভাজন হয়েছেন । . দেখা যাচ্ছে, খতম ও পরম্পবের 
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অজানিততাবে আমরা দুই পক্ষই একই এঁতিহামিক উপকরণের অন্ুন্ধান ও 
অনুশীলন করেছি। সময় হিসাবে আমি কিঞ্চিৎ পূর্বগামী হলেও অধ্যাপক 
লদ্বরের অচুলীলন ও অন্থবাদ (যা তিনি উদ্ভ সভায় পাঠ করেছিলেন 
যথেষ্ট মৃল্লাবান এবং তা শুনবার ও অধিবেশনে তৎসংক্রান্ত আলোচনায় 
যোগদানের সুযোগ পেয়ে আমি উপকৃত হয়েছিলাম। আমার পূর্ববর্ত 
প্রচেষ্টার বিষয় না জানাতে অধ্যাপক লঙ্কর সেগ্রসঙ্গ তীর প্রবন্ধে উল্লেখ 
করেন নি, এতে তার কোন লদাচারভঙ্গজনিত ক্রটি হয় নি। যাদবপুর 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সভাতে আলোচনাগ্রসঙ্গে আমি পুস্তিকাখানি সম্পর্কে তার 
সঙ্গে আমার দৃিভভঙ্গীর পার্থক্য সম্বন্ধে যা বলেছিলাম তার লারমর্ম এখানে 
নিবেদন করি। 

যাদবপুর বিশ্ববিগ্ালয়ে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিষ্ঠালম্মেলনের বিভিন্ন শাখায় 
পঠিত প্রবন্ধগুলির যে সারসংকলন মুদ্রিত হয়ে বিতরিত হয়েছিল তাতে 
অধ্যাপক লক্করের প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্তসারও স্থান পেয়েছে । সেখানে বলা 

হয়েছে, এর পূর্বে ( সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় প্রকাশিত) ব্রজেন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামমোহন রায়" গ্রস্থেই একমাত্র আলোচ্য ফারসী পুক্তিকাঁটির 
উল্লেখ পাওয়া! যাদন। এই উক্তি সত্য নয়। পূর্বে্ট বলেছি ক্যাটালগ, প্রণেতা 
এড ওয়ার্ড স (১৯২২ ), হ্বর্গত অমল হোম (১৯৩৩), কলেটকৃত ইংরেজি 
রামমোহন-জীবনীর সম্পাদকঘয় (১৯৬২) সকলেই এটির বিষয় জানতেন ও 

উল্লেখ কয়ে গেছেন। ঘ্বিতীর্নত একথা ্বীকার্ধ, এর পূর্বে ধারাই এই 
পুদ্তিকার উল্লেখ করেছেন, তারা লকলেই ধরে নিয়েছেন এটি রামমোহন 

রায়ের রচনা হওয়াই ম্ভব। এই ধারণার জগ্মদাত! অবস্তই ব্রিটিশ মিউজিয়ম 
গ্রন্থাগারের ফার্সী পুস্তকের তালিকা! প্রণেতা এড ওয়ার্ডস। তার তাঁলিকাতে 
রামমোহন রচিত 'তৃহফাৎ-এর সঙ্জে এটিকে একসঙ্ষেই শ্রেণীভুক্ত করা 
হয়েছে ও রামমোহন রচিত বলেই ধরে নেওয়৷ হয়েছে। প্রসঙ্গত বল! উচিত 

পাঙ্ণিপির আখ্যাপতে রামমোহনের যে নাম লিখিত--তা! তার স্থাক্ষর নয়। 
তার স্বাক্ষর ছুপরিটিত এবং ইংঘ্েজিতে তিনি নিজ নাম সর্বদা বানান করতেন 
98727001502 [২০ । সংস্কৃত উচ্চারণান্ুসায়ী 22009 1/1010879 চ২৪5৪ খুব 

মভভবত পরবর্তাকালে কোনও গ্রস্থাগার-কর্মচারীর নংযোজন ঘিনি গ্রস্থটিকে রাম- 
যোছনের বচন! বলেই ধারণা করেছিলেন । এ কাজ তালিকাকার এড ওয়ার্ড সের 
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হওয়াও বিচিত্র নয়। রামমোহন গ্রন্থকার হিসাবে নাম না দিয়ে, ছস্তর নামে বা 

অপরের নামে নিজরচনা গ্রকাশ করতে অভান্ত ছিলেন বলেই সম্ভবত লেখকের 
নাম না থাকা সত্বেও বিষয়বস্তর উপর নির্ভর করে আলোচা পুক্তিকাটিকে 
রামমোহনের রচনা বলে ধরে নিতে গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ ইতমতঃ করেন নি। 
এড ওয়ার্ডসের পরে অন্ত যে সব ক্ষেত্রে পুস্তিকাটি সম্পর্কে মন্তবা আছে-. 
সর্ব এটি রামমোহনের রচনা! বলেই অন্থমিত হয়েছে। কলেটের গ্রহ 
সম্পাদনকালে বর্তমান লেখকেরও এই রকম ধারণা ছিল। অধ্যাপক 
লন্বরের "আলোচনা শুনে মনে হল তিনিও অন্থুরপ সিদ্ধাস্তেই এসেছেন। কিন্ত 
পুস্তিকার বিষয়বস্ত খুঁটিয়ে বিচাঁর করে এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাম জন্মেছে_- 
এটির লেখক রামমোহন হতে পাবেন না। এই পরিব্তিত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে 

নি্নলিখিত যুক্তিগুলি দেওয়! যেতে পারে £ (১) পুস্তিকাখানির একটিমাত্র 
যে খণ্ড এখন পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে সেটি ম্পষ্টত অনপ্পর্ণ। শেষ ছুথানি 
ষ্ঠার একখানি দাদা অপরখা নিতে কয়েকটি অস্পষ্ট চিহবের অধিক কিছু নেই। 
গ্রথম যোলখানি মুক্রিত পৃষ্ঠার পর বিষয়বস্তু আর সম্প্রসারিত হয়েছিল কিনা 
জানবার উপায় নেই। বর্তমান সংস্করণে যে-টুকু গাওয়া যায়: তা একটি 
বাকা বা 58০৪০০৪ এর মাঝামাঝি এসে শেষ হয়ে গিয়েছে । এমন খণ্ডিত 

অবস্থায় কোনো পুস্তক মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হওয়াটা নিঃসন্দেহে অতি 
অদ্ভুত ব্যাপার । অন্তত এটির প্রণেতা যদি রামমোহন হয়ে থাকেন, তাহলে 
ভার দ্বারা একথানি পুস্তক অসম্পূর্ণ আকারে প্রকাঁশিত ও প্রচারিত হবে 
এমন সিদ্ধান্ত কিছুতেই করা চলে না। এই ধরণের খাপছাড়া কাজ 
রামমোহনের সম্পূর্ণ প্রকতিবিরুদ্ধ। তীর প্রকাশিত অনংখা গ্রনথ-পুস্তিকা- 
প্রবন্ধের মধ্যে এযাবৎ কোনখামিই অসম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায়নি। তা- 

ছাড়! এই পু্তিকার প্রকাশকাল যদি ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থতালিকায় প্রত 
অনুমান অন্থ্যামী ১৮২ গ্রীষ্টাৰ হয়--তাহলে দেখা যাঁবে সেই বৎসর 
রামমোহনের বাওলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরেজি মিলিয়ে অন্ততপক্ষে আটখানি 

গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যথা (১) কবিতাকারের সহিত বিচার; (২) ছুবন্বণা 

শীশ্ত্ীর সহিত বিচার ; (৩) হুত্ষণা. শান্্রীর সহিত বিচার (হিন্দী সংস্করণ ) 
(৪) হথতর্ষণ্য শাহীর সহিত বিটার (সংস্কৃত সংস্করণ )) (8) 4১) 4০1085 
07 08600901006 81381 96800006 100696506005 04 8181000801- 

৫৭৪৯ 



08] 05525815065 ( “হুত্রক্ষণ্য শান্্রীর নছিত বিচার'-এঝর ইংরেজি সংস্করণ )$ 

(&) 4 9600150 00136661706 06661) 20 4১050086401 810 

818 01009067060: 0706 01080006601 3910108৮1৫0 ৬৪ 21156 $ 

(৭) 11706 2:60606 0£ 16818) (৮) 41520068100 006 01001801) 

৮8৮11০1 এগুলির প্রত্যেকখানি অতি যত্বসহকারে লিখিত ও সম্পূর্পাকারে 
মুজিত। স্থতরাং এ একই বৎসরে প্রকাশিত ফার্সী ভাষায় একখানি গ্রস্থ 
অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবহেলার সহিত তিনি মুদ্রণ করবেন এমন কথা ভাবা 
বায় না; (২) আলোচা পুস্তিকাখানির বিষয়বন্ক্ব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 

একটি বিতর্ক ব1 ০০:30:০58:85 1 এটি পাঠ করলে বোঝ! যায় রামমোহনের 
'তৃহ ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্' প্রকাশিত হবার পর জবথুষ্রীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ 
থেকে তার এক ত্বতীত্র সমালোচন1-হয় গ্রস্থাকারে না হয় কোনও 
সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাকারে--প্রকাশিত হুযেছিল। আলোচ্য পুস্তিকার 

লেখক তার উত্তর দিয়েছেন ও স্বীয় বক্তবা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মাঝে 

মাঝে প্রতিপক্ষের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। বিতর্ক ইত্যার্দি উপলক্ষে 

বিনয় প্রকাশ রামমোছনের শ্বভাঁবমিদ্ধ ছিল। তুহ্ফাৎ-উল্-মুওহাহিরিন 

গ্রন্থে অন্ততঃ ছুই স্থানে তিনি নিজেকে “[) 006 10010001650 ০:680016 ০ 

300..” (ইংরেজি অনুবাদ, পৃঃ ১৮) ও 1018 100016০6৪10 0৫ 

0০৫ ( তদের, পূ: ২৫) বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমান পুস্তিকাটির 
আরস্তেই লেখক মুখবন্ধন্বরূপ যা বলছেন তার ইংরেজি অঙ্থবাদ এই £ “]1)6 

8110001 0£71010060] 1078171010117) 1085 006 €581060 00৫ 

18176 00100 06806 ৪00 8816১ 13251718 0610560 0086 10018561096" 

00081) 16 50080162600 885 18 16001658555 568৪৪] 8158৪ ০08 

1১৪10 0101159 (1810 00561 8৪ 08205180660), 6০ 006 1056 

০0৫ 21102101801800 2170 16888101071 006 550618060 05750128211 

(89001: 01 181006-01-1 08101910179) 110801160 0015 10000018 

06106 (500002 0£ 0019 0806) 00 18100805006 ০01706000 

081860 1 0106 201088018)8'-+ ইত্যাদি । ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, 

কটুকাটব্যপূর্ণ এই সমালোচদাটি প্লামমোহন তাচ্ছিল্য সহকারে উপেক্ষা 
করেছিলেন সম্ভবত এ আরবী প্রবাদ বাঁকাটি উচ্চারণ করে--যার মর্ম 
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'অযোগোর নিকট উচ্চ প্রত্যাশা নিরর্থক । কিন্তু আলোচ্য পুন্তিকায 

লেখক নিজেকে দীন, অকিঞ্চিখকব বলে বর্ণনা করেছেন ও 'তুহফাৎ' 

প্রণেতাকে অর্থাৎ রামমোহদকে নিজের থেকে শ্বতস্্র এক বিরাট ও শ্রদ্ধেয় 

বাক্তি বলে গণা করেছেন। একথাও তিনি গোপন বাঁখেননি যে তুহফাৎ- 

এর গ্রন্থকারের সায় সন্মানার্হ ব্ক্কির মর্ধাদারক্ষ! তার এই পুস্তিক1 প্রণয়নের 

উদ্দেশ্তা। তা ছাড়! এর পরেই 'তুহফাৎ-এর গ্রস্থকারের উল্লেখ করে 
লেখক বলেছেন 08১ 006 &%৪1060 300 ৪0৮ 010 06906 2110 

89:60” রামমোহন গ্বয়ং লেখক হলে নামোল্পেখের সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় 

আশর্বচন উচ্চারণ করা ভার পক্ষে স্বাভাবিক হত না। এর থেকেও নিশ্চিন্ত 

ভাবে অন্গমান করা চলে “জবাব-ই-তুহ.ফাৎ-উল-মুওহাহিদিন্-এর লেখক 
রামমোহন নন,-রামমোহনের কোন আঅন্থরাগী তক্ত। এই পুস্তিকার 

অন্াত্র দেখা যায় লেখক অন্তরূপভাবে তু ফাৎ-এর রচয়িতা (রামমোহন 

রায় )-কে অনামান্ শ্রদ্ধেয় মনীষী অভিধা দিয়েছেন এবং তর প্রতিপক্ষগণকে 
তীব্র তিরস্কার করেছেন। এক্ষেত্রেও রামমোহন যে লেখকের থেকে 

স্বতন্ত্র এক তৃতীয় বাক্তি এমন ইঙ্চিত গোপন থাকে নি: 485 1888:03 

006 90003800120 0160615 [1170-1069766017659 8110 01)61161 

80000 075 165616100 005011 (016 8000501) 9101) 0518 17 706 

06৫1) ০0766] 101 80 10815 56813 1) 16000951116 01086 ৬6 

€৬115) 08701100102 00001819001 63060601001 006 1687801) 0 0610£ 

01510015680 ৪00 01) 8০০01) 01 8001015 (0৫ 076 7085 

8£811)36 1010 07 (৩) এ সম্পর্কে আরও বক্তব্য, আলোচা পুস্ভিকাঁখানি 

আরম্ভ হয়েছে 'বিস্যিল্লা রহমানরূরহিমূ' এই পবিত্র মাঙ্গপিক উচ্চারণ করে। 
ধর্মপ্রাণ মুনলমানগণই কোঁন কার্ধের (যেমন গ্রন্থরচনার ) প্রারস্তে এই 

মাঙ্ষলিক সর্বদা! উচ্চারণ করে থাকেন--যাঁর অর্থ “করুণাময় রূপার আধার 

পরমেশ্বরের নাযে। এর থেকে অনুমান করা অনঙ্গত নয় যে লেখক 

মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। অবস্থা ইসলামের গ্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান 

রামমোহনের পক্ষেও এ উদার মাক্ষলিক বাক্য উচ্চারণ করা অসস্ভব ছিল না। 
কিন্তু লক্ষ্য করবাঁর বিষয়, 'তুহফাৎ' বচনাকলে তিনি এই প্রথা অবলম্বন 

করেন মি। মূসলমান ধর্মশান্্রে পাণ্ডিতা ও ইসলামের একেস্বরবাদের প্রতি 

€৮১ 



গভীয শ্রদ্ধায় জন্ম রামমোহন মুসলমান বিদগ্ধসমাজের উদ্ারপন্থী অংশে! 
অতি প্রিয়পান্র ছিলেন। হ্থতরাং তার কোন মুসলমান বন্ধু ও অন্থরাগী যে 

অগ্রণী হয়ে তার উপর আক্রমণের প্রতিবাদ করবেন এর মধ্যে অন্বাভাবিঝ 

বা অসঙ্গত কিছু নেই, বরং বর্তমান ক্ষেত্রে তাই সম্ভবপর বলে মনে হয় 
(৩) তা ছাড়া জরধুষ্রয় গ্রতিপক্ষগণের কটুকাটবোর উত্তর এই পুস্তিকায় যে 
উগ্র ও আঁশালীন ভাষায় দেওয়া হয়েছে তা রামমোহনের ত্বভাবসম্মত নয়৷ 
কয়েকটি সংক্ষিপ্ দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে : (১) জরথুষ্রীয় সম্্রদার সম্পর্কে 
বলা হয়েছে তার] '“তুহ ফাৎ"এর প্রতিবাদ করেছেন 106০8056 0 0061: 

€506588158 11901018561005 11 105 00150061500 210 £1620 0 

011096100 (08:05 62160 761165+) (২) জবথুষ্থীয় গ্রতিপক্ষগণকে 

বর্না কর! হয়েছে এই ভাষায় £ [00096 20090010)61)5 ০৫ 1008] 

180018006, 20 076 01510100618 06 300 1)851008 ৪ 

১০05 116 0:৪৮ 0£ & 8286.) 3 (৩) অন্যত্র এই জরথুষ্রীয় সম্প্রদায় 

সম্পর্কে উকভিঃ “*. 1 ০৪1] 116 00 5875 0080 0608056 ০: 6118 

820০8018615 18170758176 2180 25010615 1106500211617060 0066 

18 150 016616006 06066) 00655 01006116568 ৪110 810110819, 3 

ইত্যাদি। এই জাতীয় অসহিষুতা ও নিম়রুচির নিদর্শন পুস্তিকাখানির 
আরও অনেক স্থলে দেখতে পাওয়া যায়। এতখানি উগ্রতা! যে রামমোহনের 

লেখনীগ্রদ্ূত ছতে পারে না তা এই রচনার বিষয়বস্তর সঙ্গে রামমোহনের 
অন্য যে কোনও বিচারগ্রস্থের তুলনামূলক আলোচনা কক্লেই বোঝা ঘাবে। 
ধর্মনংক্রান্ত বিতর্কে সংযম ও শালীনতা উভয় পক্ষেরই অবলম্বনীয় এই 
ছিল রামমোহনের স্থচিস্তিত মত। 1106 91810090158] 118482106-এর 
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ধিনিই হন জরথুষ্রীয় ধর্মশান্ সম্পর্কে ভীর বিশেষ কোনও জান ছিল 
বলে পুস্তিকা পাঠে মনে হয় না। সম্ভবত জরথৃষ্রীয় পুরাণের কিছু কাছিনী 
সম্পর্কে তীর অন্পষ্ট ও বিচ্ছিন্ন ধারণ! ছিল-আর মেই সঙ্গে ছিল পরধর্মের 

প্রতি হিংশ্র বিদ্বে। বাঁমমোহনের তুলনায় তীর মনীষা! ও সংস্কৃতি যে অনেক 

নিয়মানের ছিল তাঁর রচনা পড়লে এ বিষয়ে লন্দেহ থাকে ন|। রামমোহন 

যখন যে প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিচার করেছেন তখন সে গ্রতিপক্ষের শান্তর যথেষ্ট 

যত্ব নিষ্ঠ! ও শ্রদ্ধা সহকারে আয়ন্ত করেছেন )--তীর বিচার গ্রন্থগুলিতে এব 
যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আলোচা পুস্তিকাখানি এই নিয়মের হুম্পষ্ট বাতিক্রম। 

সুতরাং রামমোহন যে এই পুস্তিকার লেখক নন,-_এ সম্পর্কে, পুস্তিকা" 
থানির বিষয়বস্তু আলোচনা করলে এক রকম নিশ্চিত হওয়া চলে। তাহলে 

এর রচয়িতা কে? এই প্রশ্নের সথনির্গিষ্ট উত্তর দেবার উপায় নেই কিন্ত আমরা 

ছু'একটি অন্থ্মান করতে পারি। লেখক যিনিই হয়ে থাকুন, তিনি ছিলেন 

রাঁমমোহনের শুধু সমসাময়িক নন, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও 

মনীষা সম্পর্কে অমীম শ্রদ্ধাবান। তাছাড়া ধরে নেওয়া যেতে পাঁরে তিনি 

মূঘলমান সপ্ত্রদায়তুক্ত । আরবী ও ফার্সাঁ ভাষায় পারদপিতা ও যুসলমাঁন 
ধর্শান্বে পা্ডিতোর জন্য রামমোহন মুসলমান বিদ্ধ সমাজের প্রিয় ছিলেন। 
যদিও তীর স্বাধীন বুদ্ধিদীপ্ত ধর্মালোচন1! সংকীর্দচিত্ত উলেমারা! পছন্দ করেন নি 
এবং এজন্য তার প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছিল এমন কিংবাত্ধী আছে--তবু শানজ 
মুসলমানসমাজের একাংশে সার যথেষ্ট গ্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁকে দেওয়ানী 
চাকরীতে সুপারিশ করবার সময়ে জন ডিগবী তীর যোগাতা সম্পর্কে সার 
দেওয়ানী আদারতের কার্জী-উল্-কাজ্জাৎ ও ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজের মুখ্য 
ফার্ম মূন্ধী প্রভৃতির অস্কৃল মতামতের উল্লেখ করেছিলেন (ত্য, পঞ্চম 
অধ্যায়, পৃঃ ২২৭-২৮)। স্থতরাং সমকালীন শান ও অপেক্ষাকৃত উদারচেত 

মুদলমানমণ্ডলীভুজ বামমোহনের কোনও বন্ধু তুহ.ফাৎ্উল্ মুওহাহিদিন্-এর 
সমালোচনায় জবাব .দেবার জন্য এগিয়ে আমবেন--এর মধো আশ্র্য বা 

অমস্ভব কিছু নেই। পুস্তিকাখানির মধোও যে লেখক রামমোহনের থেকে 
স্বতন্ত্র এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তার উল্লেখ আগেই করেছি। 
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এ পর্যন্ত পুস্তিকাখানি রাময়োহনেয় রচনা বলে ষে ধারণ| গ্রচলিত ছিল 
উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সেটি পদ্দিতাগ করা আবশ্যক হয়ে 
পড়লেও কিন্তু রচনাটির বজব্য হৃলাহীন হয়ে যায় না। 'তুহফাৎ-উল্ 
মু্হাহিদিন'-এর রচনাকাল ১৮০৩-০৪ টাক ধরা হয়। এর পরে আরবী- 
ফা ভাষায় রামমোহদ আর কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন বলে আমাদেঘ 
জান! নেই। এমন কি 'তুহফাৎ' প্রকাশের ফলে সমকালীন শিক্ষিত সমাজে 
বা ধর্মমগুলীগুলির মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে-সম্বদ্ধেও দীর্ঘকাল আমাদের 
সনুখে কোনও তথা ছিল নাঁ। উত্তরকালে হিন্ু ও গ্রীীয় গ্রতিপক্ষগণের সঙ্গ 
শাস্ত্রবিচারে এবং লামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সমন্তার আলোচনাতেই 
মুখাত রামমোহনকে ব্যাপূত দেখা যায়। এ সব বিষয়ে তার পরবর্তী অসংখ্য 

রচনার ভিড়ে প্রথম জীবনের মুসলমান সংস্কৃতি ও আরবী-ফাঁষা ভাষার অমুযঙ্ন 
লুগুপ্রায় মনে হত। কিন্ত আলোচা রচদাটি প্রমাণ করছে, এই চিত্র সম্পূর্ণ 
নয় অন্ততপক্ষে এর প্রকাশকাল (১৮২০?) পর্যস্ত 'তুহ.ফাৎ-এব ভাবধার! 
যথেষ্ট সীব ছিল ও সমসাময়িক রক্ষণশীল সপ্প্রদায়বিশেষের মধো তীত্র বিরুদ্ধ 
গ্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করেছিল। কলিকাতায় পার্মী জরথুস্থীয় সম্প্রদায়ের যে 
একটি স্কৃত্র অথচ প্রভাবশালী কেন্দ্র ছিল--তার নিদর্শনও এর থেকে মেলে। 
তদের প্রেতিবাপ্রস্থটি পাওয়া না গেলেও আলোচা 'জবাব' থেকেই বোঝা যায় 

'ভূহফাৎ-এ ব্যাখ্যাত গবাধীন যুক্তিবাদী ধর্মচিস্তাকে তারা অতি তীত্র ভাবেই 
আক্রমণ করেছিলেন। অবশ্ঠ জরথুট্রীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশেষ করে 

'তৃহফাৎ-এর প্রতিবাদ কেন করবার প্রয়োজন হয়েছিল তা বুঝতে পারা কঠিন। 
কেননা 'তুহ ফাৎ-এ জবধুট্রীয় মতবাদের বিশেষ কোনও বিরুদ্ধ সমালোচণ] দূরে 

থাক, স্বতন্ত্র উল্লেখও নেই। সাধারণ তাবে তাতে সমস্ত গ্রচলিত ধর্মমতের 

জন্ততূকধ পুজীতভৃত কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস সমুছ্্রে বিরুদ্ধে ভীক্ষ যুক্তি গ্রযোগ 

কর] হয়েছে। আরবী ভূমিকায় এ সম্পর্কে স্পষ্ট উদ্কি আছে “-- 101১61)99এ 

15 00100701100 ৪11 611510178 ত1015001 01501550011 এই আক্রমণকে 

রামমোহন উপেক্ষা করলেও এর 'জবাব' দিতে অগ্রমর হয়েছিলেন একজন 

মূসলমান। 'তুহফাৎ-এব রচয়িতা হিপাবে ঝামমোহন তখন পর্ধস্ত মুপ্মান 

সমাজে ( একাংশের বিযোধিত! সত্বেও ) কতখানি শ্রদ্ধাভাজন এই গ্রন্থ থেকে 
তারও দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। ছুঃখের বিষয় লেখকের নায় আমরা জানিনা, 
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তিনি কেন যে গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশ করলেন সে কাদ্বণও আমাদের 
অক্াত। কিন্ক লেখক ধিনিই হন বামমোছনের লক্ষে তিনি ঘনিষ্ট ছিলেন। 
স্বতরাং বামমোহনের জীবনের কোনও ঘটনা সম্পর্কে ভার লাক্ষা যথেষ্ট মূলাবান 

বিবেচিত হুবে। 'তুহফাৎ-এর আরবী ভূমিকায় বাঁষমোহন লিখেছিলেন, 
“ঢু 08611601006 160)06680 0810 0: 006 স0110 1 018105 8৪ 

1] ৪8171115 18720.” (ইংরেজি অনুবাদ )। এর প্রতিবাদে জযতুরীয় 

প্রতিপক্ষ নাকি লেখেন, ত্বাীরা কলিকাতার কিছু কিছু অধিবাসীর মূখে 
শুনেছেন যে 'তৃহফাৎ-এর গ্রন্থকার দীর্ঘকাঁপ যাবৎ কলিকাতাবামী ও 
বাঙলাদেশের কোনও কোনও অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও তিনি ত্তরশ্ণ 

করেননি । এর উত্তরে 'জবাব, ই-তৃহ ফাৎ-উল মুওহাহিদিন'-এর অজান। লেখক 
বলেছেন : “যিনি (একক ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় ) ভ্রমণ করেন তার ভ্রমণের 

সাক্ষ্য তার নিজের উক্তি ছাড়া আর কি হতে পাবে? সেখানে তার কথার 

উপর নির্ভর না৷ করে কলিকাতার কোনও কোনও, অধিবাসীর উদ্ধির উপর 

নির্ভর করার যৌক্তিকতা কোথায়? বিশেষত যখন সেই সব কলিকাতা- 
বাসীর! ভ্রমণকালে তীর সঙ্গীও ছিলেন না এবং যখন তীর] ধর্মবিষয়ে মতপার্থকা 

হেতু তার প্রতি গভীর শক্রভাবাপন্ন 1 ষে সকল স্থানে তিনি (রামমোহন ) 
একাকী ভ্রমণ করেছেন সে সকল স্থানে ভ্রমণের সাক্ষা তাঁর নিজের উদ্ধি-- 

কিঞ্ধ তিনি যেভুটাঁন এবং হিম্ুস্তান (উত্তর ভারত ) পরিভ্রমণ করেছিলেন 
স্বয়ং রাজপুরুষগণই তার সাক্ষী আছেন,-এবং তাদের নিকট থেকে সহজেই 

ভার সত্যতা নির্ণয় কৰা যেতে পারে" ( ভাবান্থবাদ )। এই উক্তি রামমোহনের 
জীবনীকারদের পক্ষে মৃল্যবান। রংপুরে অবস্থানকালে ইংরেজ সরকারের 
দুতরূপে রামমোহনকে যে ১৮১৫ গ্রাষ্টাবে ভুটান যেতে হয়েছিল--জাতীয় 

মহাফেজখানায় বক্ষিত কতগুলি প্রাচীন বাঁঙল1 পদ্দের সাহায্যে স্বর্গ 
ইতিহাপিক ডঃ স্বেন্দ্রনাথ সেন তা প্রমাণ করেছিলেন | দ্ষ্টবা, প্রাচীন 

বাঙলা পত্র-সংকলন' হুরেন্্রনাথ সেন লম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় 
১৯৪২, পৃঃ ১৪০-৪১, ১৫২) ১৬৭-৬৯)। এই সবপত্রে এমন ইঙ্গিত পাওয়া 

যায়, এর আগে সম্ভবত ১৮*৯ এবং ১৮১২ এষ্টাবেও রামমোহন কোঁচবিহার- 

ভূটান শীমাস্ত পৰিদর্পন করেছিলেন। 'জবাব-ই তৃহ.ফাৎ-উদ্-মুওহাহিদিন!- 
এর উল্লেখটিভে এই পথ্ধাবলীতে প্রকাশিত তখ্যর লমর্থক প্রমাণ পাওয়া 
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যাচ্ছে। ঘামমোহনের মামলা-সংক্াস্ত নথিপত্র ও এলাহাবাদ কেন্দ্রীয় রেকর্ড, 
অফিসে রক্ষিত বেনারন রাজব্ববিভাগের নধিপত্রের লাক্ষোর স্থারা গ্রতিষ্ঠিত 

হয়েছে যে রামমোহন বাবসায় ও চাকুরীর ছৃত্রে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান 
পর্যটন করেন (ভ্ষ্টবা 0০1166 0, 14) 412)। আলোচ্য পুস্তিকার উদ্ভিতে 

এই দিদ্ধান্তের সমর্থনে একটি নৃতন প্রমাণ যুক্ত ছল। এই লব নানা কারণে 
রামমোহনের রচল] না হলেও রামমোহন বিষয়ক আলোচনাপ্রসঙ্গে পুন্তিকাখানি 

আমাদের ষনোযোগ দাবী করতে পাবে। 

পুদ্তিকার বঙ্গাহবাদের ভূমিক1 শেষ করবার আগে আর একবার অধ্যাপক 

লম্বরের নিকট আমার ককতজ্ঞতার খণ ত্বীকার করছি। আমার প্রকাশিত 
অন্বাদটি ম্পর্কে আমার নিজের মনে প্রথম থেকে একটু দ্বিধা ছিল--কেননা' 
তার জন্ত আমাকে একজন ফার্সীবিদ্ফত ইংরেজি অনুবাদের উপরই মুখাত 
নির্ভর করতে হয়েছিল। অপর পক্ষে অধাপক লম্বরের অচুবাদ মূল ফার্সী 

থেকে কয়া সেটি আগ্ভোপাস্ত শুনে ও নিজের অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে আমার 
মেঘ্িধা কেটে যায় ও দিল্লী থেকে আনীত যে ইংরেজি অন্ুবাদটির উপর 

আমাকে নির্ভর করতে হয়েছিল তার মৃূলান্ুগতা| সম্পর্কে আমি একরকম নিশ্চিন্ত 

হই। অধ্যাপক জঙ্করের প্রামাণিক অন্বাদ মূল ও টীকা-টিগনী সহ 
যথাশঙ্্ প্রকাশিত হলে পত্ডিতসমাজ উপকৃত হবেন। তীর প্রয়াম সর্বাংশে 

অভিনদ্দনযোগা | 
এখানে উল্লেখ করা আবশ্বীক, আমার ও অধ্যাপক লম্বরের অন্বা? 

প্রকাশিত হবার পর শ্রীঅজিতকুমার রায় 'জবাব-ই-তুহ-ফাৎ-উল্-মুও হাহিদিন- 
এর তৃতীয় একখানি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন (ভ্রষ্টবা, তার 776 1২611410%5 
12605 ০ 22771701809) তল [06101 1976, 2. 69-9]. )1 

তৃমিকাঁতে তিনিও দিষ্ধাত্ত করেছেন এই গ্রন্থের লেখক রামমোহন নন তার 
কোনও অস্থ্বাগী বু । কি কারণে জানিনা--তিনি আলোচন। গ্রসঙ্ষে আমার 
ও অধ্যাপক লঙ্করের পূর্বককত বাঙলা ও ইংরেজি অনুবাদের উল্লেখও 

করেন নি। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই আমার যুক্তি ও দিদ্ধাস্তবের সঙ্গে তার যুজি 
ও সিদ্বান্তগুলির আশ্চর্বরকম মিঙ্গ আছে। 
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জবাবৃ-ই-তুহ ফাং-উল্-মুও হাহিদিন্ .. 

( বঙ্গানুবাদ ) 

করুণাময় কপার আধার ঈশ্বরের নাষে। 

বহসংখ্যক অজ্ানী জবথুষ্্ীয় মতাবলম্বী হীন বহুদেবোপাসনার প্রতি ও 
দুষিত ধর্মমতসমূহের প্রতি প্রবল আসক্তি ও অত্যধিক প্রবণতাঁবশত এবং 

একেশ্বরবাদেৰ প্রতি স্বণা, সত্যবিশ্বাসীগণের প্রতি বিছবেষ ও গো, বৃক্ষ, প্রস্তর 
প্রভৃতি তাঁদের নিজেদের সুপরিচিত উপাসনার বিষয়গুলির প্রতি মোহাধিকা 
হেতু “তুহ ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্! গ্রন্থের বক্তবোর বিরুদ্ধে এক উত্তর লিখতে 
প্রণোদিত হয়েছেন । যর্দিও এর বক্তব্যের অথুমান্র তাদের ধর্মত্ট জ্ঞানবুদ্ধির 

অতীত।১ প্রথাগত বিষ্তা ও সাধারণ সৌজন্ের সহিত অপরিচয়বশত ও 
্রান্ত কল্পনার বারা এই জরথুট্রীয়গণ অনুমান করেছেন যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
আলোচিত প্রশ্নাদির উত্তর কটুভাষণ ও তিরস্কারের মাধামে দেওয়া সম্ভব ; 

এবং (এই ধারণার বশবতা হয়ে ) তারা লজ্জাজনক. অশ্লীল উপাদানে পূর্ণ 

কিছু অর্থহীন রচনা গ্রকাশ করেছেন ও তাতে গর্বসহকারে এমন ভাষা বাবহার 
করেছেন যা কেবলমান্ত্র বর্ণপরিচয় সম্পরন শিশুও বাবছার করতে লজ্জাবোধ 

করবে। “তুই ফাৎ-উল্ মৃও্হাহিদিন-এর গ্রন্থকার ( মহিমময় ঈশ্বর তার শাস্তি 
ও নিরাপত্তা বিধান করুন1)২ জবধুষ্ীয়গণের এই বিদ্রপপূর্ণ গ্রলাপোদ্ছি 
পাঠ করে উত্তরন্বরূপ মাত্র এইটুকুই বল! যথেষ্ট মনে করেছিলেন 'প্রত্যেক পাত্র 
তার অস্তর্সিহিত পদার্থের অধিক কিছুই প্রকাশ করতে পারে না? ( আরবী 
প্রবাদবাক্য )!* তবুও একেখ্বরবাদের প্রতি অন্গরাগ ও 'তুহফাৎ্উল্- 
মুওহাহিদিন্'-এর গ্রন্থকারের বিরাট বাজিত্বের প্রতি শন্ধা দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হয়ে বর্তমান পুস্তিকার দীন লেখক অজ্ঞান ও নাস্তিকতার গ্রতিমূন্তি জরথুষ্রীয়গণ 

কর্তৃক প্রচারিত দ্বপা ও বিদ্বেষের প্রৃতিবিধানার্থ অগ্রসর হয়েছেন। এই 

জন্ত স্বিজ্ঞ ব্যক্ধিবর্গের নিকট স্থবিচার প্রতাশ! করে উদ্ত অযোগা 
কটুভাবিগণের উত্তরের উপযুক্ত প্রতাততরন্বরূপ (এই) কয়েকটি বিচ্ছিন্ন 
পঙ্ি রচিত হয়েছে। হায়! একেশ্বরবাদীগণের স্থিরীকৃত নীতিসমূছের ও 
সত্াভিত্তিক প্রধ্াবলীর প্রতি দৃষ্িস্থাপন পূর্বক শ্রদ্ধেয় জানী বাক্তিরা যে পথে 
হববুদ্ধি ও স্বাধীনতা সহকারে চলেন, এই ছুঃসাছসী নিরীশ্বরবাদীগণ ( তাদের ) 
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জানের গ্রচুর ন্ানতা মন্বেও এবং দওুদানে ঈশ্বরের ও তিরস্কারে জানীগণের 
অবহেলা হেতু, নির্ভয়ে মেই পথে ধাবিত হতে সাহম করেছেন। কিন্তু ধারা 
নিজচিতের প্রচণ্ড অধোগাঁমিতা ও মনোবৃত্বির নীচতা বশত নাস্তিকতার 

বিপজ্জালে জড়িয়ে পড়েছেন, সেই পাপচক্ক থেকে নির্গত হবার কষ্ট আর তারা 

স্বীকার করতে পারেন না। অন্তবত তাদের অর্থহীন রচনার জন্য প্রশংসা 

পাবার গ্লোভ তাঁদের এই কাজে উৎসাহিত করেছে। 

এই অধ;পতিত কটুভাষকগণ প্রথম যে আপত্তি উত্থাপন করেছেন তা 
এই ; 'তুহ.ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্'-এর লেখক তার পুম্তিকার ভূমিকায় আর্বী 
ভাষায় করেক পঙক্কি রচনা করেছেন এবং (সেখানে ) তিনি বলেছেন, তিনি 

পৃথিবীর বছ দুরদেশসমূহ ভ্রমণ করেছেন, ইত্যাদি; কিন্তু তারা ( জরথুষীয 
সমালোচকগণ ) নাকি কলিকাতার বছ অধিবামীর নিকট শুনেছেন যে গ্রন্থকার 

(রামমোহন রায় ) বঙ্গদেশের কয়েকটি স্থান ব্যতীত (কলিকাতা ) নগরীর 
বাইরে কোথাও যান নি এবং বহুকাল যাবৎ কলিকাতাই ত্তার স্থায়ী বাসভূমি ; 
উতরাং ভার (রামমোহন রায়ের ) উক্তি মিথা, রচনা ভ্রান্ত ও ভাষা! প্রমাদপূর্ণ। 

কথিত আছে মিথ্যাভাষীর শ্বৃতিশক্তি ক্ষীণ , সেই অচ্থসারে তিনি (রামমোহন 
রায়) মিথ্যাভাষণ দ্বার! তীর গ্রন্থ আরগ করেছেন ; এই প্রকার স্থচন! থেকেই 

গ্রতীয়মান হয় যিথা। গ্রচার ও মিথ্যা অভিযোগ করা ভিন্ন তার অন্ত কোনও 
উদ্দেখ্ট নেই ।' 

বন্তত তথ্যের সতামিথা। জানবার চেষ্টা না করে উক্ত প্রবঞ্চকগণ 

(রামমোহনের দেশভ্রমণ সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ সরবরাহুকাবিগণ ) ফেবলমাত্ 

কর্ণগোচর কিংবাস্তীর উপর নির্ভর করেছেন এবং প্রবঞ্চিত বাক্তি ('তুহ ফাৎ" 
এর জরুষ্টীয় সমালোচক ) এটিকে (উক্ত অলীক কিংবদস্তীকে ) সম্পূর্ণ 
নির্বদ্ধিতা ও বিকৃত বিশ্বাসের স্তরে টেনে নামিয়েছেন। অধিকন্ধ এই 

আচরণের দ্বার ভারা মন্ুষ্তোচিত বিবেচনাগুণের পর্যন্ত অধিকামী হতে 

পাবেন নি। নতুবা গ্রস্থকারের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর বিষয়ে তীরা 
গ্রন্থকারের নিজমুখের উক্তির বিপক্ষে কলিকাতার মহা কয়েকজন অধিবাসী 

সাক্ষা গ্রহণ করতেন না; বিশেষত যে ক্ষেত্রে এটা! জান! কথা যে উক্ত 

কলিকাতাবাপীবৃন্দের কেউই তীর শ্রধণসঙ্গী ছিলেন না এবং ভীদের অনেকেই 

ধরমবিশ্বাসের অনৈক্যহেতু তার প্রতি শঙ্ঞভাবাপন্ন ছিলেন? এবং ঘদিচ উচ্চনীচ 
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নকল বাকি জ্ঞাত আছেন যে নিজন্ীবনের ( একাস্ত ব্যকিগত ) পধিবেশ ও 

ঘটনাবলী সম্পর্কে কোনও বিশেষ বাকি স্বয়ং অপর কোনও বাক্তি অপেক্ষ। 

(স্বভাবত ) অনেক বেণী জানেন। গ্রন্থকার অহংকারবশত বা নিজ 

কৃতিত্বপ্চারের উদ্দেশ্তে নিজের দুরদেশভ্রমণের কাহিশী বিবৃত করেছেন, এটা 

অকল্পনীয়; কেণনা স্বদেশের গুগচচরগণ বা নাবিকগণ সমগ্র বিশ্বদ্রমণের 

অভিজ্ঞতায় অনেক সময় বাবসায়িগণকেও অতিক্রম করে যায় ; কিন্তু কেবলমাত্র 

নানাদেশদর্শনের কারণেই এদেব মধো কেউ মন্ত্ান্ত বা বিশ্বাসযোগ্য গণ্য 

হয় নি। উপরস্ গ্রন্থকার_-একেশ্বরবাদ প্রতিটি মানবহদয়ের মূল স্বাভাবিক 

বিশ্বাস_নিজের এই উত্ভি* সমর্থন করবার জন্য । দুরদেশভ্রমণবিষয়ক ) 

অভিযুক্ত মিথা! বলেছেন এমন অন্মানও কর চলে না; বর্তমানে কলিকাতা 

নগরীতেই বিভিন্ন জাতীয় মান্গুষের আচার ও কর্মধারা এবং দৃব পার্বত্য অঞ্চল ও 
ছ্বীপনমূহের অধিবাপিবৃন্দের অবস্থ! সম্পর্কে অভিজ্ঞতালাভের স্থযোগ এত 

অধিক যে (কেবলমাত্র) তাদের সম্পর্কে তথ্যমংগ্রচ্থের জন্য কোনও জ্ঞানী 

ঝ/কিকে জলপথে বা স্থলপথে ভ্রমণ করতে হয় না আবার এও বিচিত্র যে 

এই শির্বোধ কটুভাধিগণ নিজেরাই স্বীকার করছেন, গ্রন্থকার বঙ্গদেশের বিভিএ 

ধর্মাবলদ্বিগণের নিবাসম্থল অরণাপর্বতনংকুল বন্ধ স্থান পরিভ্রমণ করেছেন! 

তখাপি ( প্জেদের উদ্ধির) বিশ্বৃতি বশত (গ্রন্থকার ) 'বিশ্বের নানা দুর দেশ 

ভ্রমণ করেছেন_-এই উক্তি করবার জন্ গ্রন্কারকে মিথ্যাভাষণের অপবাদ 

দিতে তার দ্বিধা করেন নি। গ্রন্থকার যে বঙ্গদেশের বাইরে অন্তত ভুটান 

রাজ্য ও উত্তর ভারত (হিন্দুস্তান) পরিভ্রমণ করেছেন তা সরকারী 

কর্মচারিগণের শিকট থেকে ও গ্রস্থকারের বন্ধুগণের নিকট থেকে সহজেই জানা 

যেতে পারে; স্থতরাং এর দ্বারাই উক্ত নিম্দুকগণ প্রদত্ত অপবাদ মিথা। 

প্রতিপন্ন হয়। অধিকস্ধ স্থবিজ্ঞ বাক্তিগণ যে কোনও একটি উক্জির সম্মুখীন 
হলে সেটি ম্বরপত স্ত্যকি মিথ্যা তা বিচার করে দেখবার চেষ্টা করেন, 

উদ্কিকারকের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলী বা গতিবিধি সম্পকিত সুঙ্ 
তথা জানবার প্রয়োজনীয়তা অন্ভভব করেন ন]। 

্রস্থকারের আর্বী ভূমিক! সম্পর্কে তার ( জরথুষ্ীয়গণ ) ঘা! লিখেছেন 
তা এই £ “ তুহফাৎ্উল্-মুওহাহিদিন্'-এর লেখক তার আব্বী ভূমিকার 

শেষাংশে বলেছেন, পরম্পরবিরোধী ধর্মনন্রদায়গুলির (ধাদের প্রতোকটিই 
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নি্জমতকে সত্য বলে দাবী করেন ) দিদ্ধান্তসমূহকে হয় সত্য ন! হয় মিথ্যা- 
দুইয়ের একটি ভিন্ন আর কিছু বলা যাবে না। প্রথমটি ( অর্থাৎ সতা) হযে 
দুটি পরম্পরবিরোধী মতকে একগসঙ্গে ( সত বলে) স্বীকার করে নিতে হয় 
এইভাবে তিনি ভূমিকায় শেষ পর্যস্ত বলে গিয়েছেন।* এই মন্তবা থেকে 
কেবলমাত্র ( তু ফাতের ) লেখকের বোধশক্তির ছূর্বলতা| ও তর্কবিজ্ঞান সম্পর্ে 
অজ্তাই প্রকাশ পেয়েছে এবং প্রমাণিত হচ্ছে যে “ছুই পরম্পর বিরোধী মতে, 
একত্র সম্মিলন” এই বাক্যাংশটির বিষয় তিমি কানে শুনেছেন মাত্র; প্রকৃত 
পক্ষে কোন্ ক্ষেত্রে এই জাতীয় পবম্পর-বিরোঁধ সম্ভবপর নয় তার কোঁনৎ 
ধারণা তীর নেই। আমরা ( জরথুট্রীযগণ ) বলি একই স্থানে একই আকারে 
ছুটি পরম্পর-বিরোধী বস্ধর সশ্মিলন অসম্ভব। এই অন্থসারে কুষ্তত্ব ও শুভ্র 
নামক পরস্পর-বিরোধী গুণত্বয় একই স্থানে একই আকারে অবস্থান করছে 
পারে ন1। যর্দি বস্তগুলি পৃথক হয় ও তাদের লংযোগস্থান এক হলেও 

সংযোগ প্রণালী ভিন্ন হয় -তাহলে এই সংযোগকে পরম্পর-বিরোধী বন্ধদবয়ের 

মিশ্রণ বলা যায় না; এবং এই ভাবেই প্রতোক জাতির নিজ পূর্বপুরুষগণের 

উক্ভিনমূহ একত্র তার বংশধরগণের অন্তরে সঞ্চিত আছে। অঙ্ুরূপ ভাবে 
ধ্মগ্রবর্তকগণের স্বর্গীয় প্রত্যাদেশভিত্তিক উপদেশাবলী তাদের নিজ নিজ 
অনথবপ্তিগণ এক অথচ বন্রূপে সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকেন) কেননা 'আরিফ 
বা৷ সাধুগণেয় অন্তর নানা ( আধ্যাত্তিক ) উচ্চভাবে পরিপূর্ণ হওয়ায় বিতিহ 
ধর্মের বিশিষ্ট তত্বগুলিও তা একত্র ধারণ করতে লমর্থ; সুতরাং পূর্বপুরুষগণের 

উদ্ধিসমূহ আক্রান্ত ও নত্য। এসবের মধো পরম্পর-বিরোধী তথ্যের 
সম্মিলন হয় নি।” এইখানে তাদের ( জরথুন্ীয়গণের ) প্রত্বাত্তর সমাং 
হয়েছে। 

(পরমেশ্বর না করন!) মম্গস্তরোচিত বিচারবুদ্ধির প্রতি ও বি্যাচর্ার 
প্রতি শরদ্থাবশত ধরা! সুপরিচিত পরম্পরবিরোধী গ্রহথসমূহের অর্থপর্যস্ত অবগত 
নন এবং বিভিন্ন ধর্মনায়কের মতসমূহের পরম্পর-বিরোধিত্ব অস্বীকার করেন_- 
এমন গ্রতিপক্ষগণের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিচারে জড়িত হবার প্রবৃত্তি আমাদের 
নেই। তবুও দোধখগুনের দন্ত ও অজগণকে সতর্ক করবার উদ্দোষ্তে কয়েক 
পঙক্ি লেখা যাচ্ছে। জেনে রাখ! কর্তব্য ঘে, প্রচলিত ধর্মমতসমূহের মধ্যে 
যে পরম্পর-বিরোধিত্ব আছে তা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মান্ই শ্বীকার করে থাকেন। 



উদারহণস্বর়প বলা যায়, কারও কারও মতে অ্িত্ববাদ' ইশয়ে অবিশ্বীসহ্চক 
এবং মিনি এতে বিশ্বা করেন তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাম করেন না। ছপরপক্ষে 
অন্ত অনেকে বলে থাকেন ত্রিত্ববাদ কখনও ঈশ্বরে অবিশ্বাসের সমার্থবাঁচক নয় 
এবং এতে ধীরা বিশ্বাম করেন তার! মৃক্কিলাভের অধিকারী । কেউ কেউ 
বলেন প্রতিমাপুজা একটি কদাচার ; আবার অন্তরা সম্পূর্ণ বিপরীত মত গ্রকাশ- 
পূর্বক বলে থাকেন, এটি কদাচার নয়, পরস্ধ এতে যথেষ্ট (আধ্যাত্মিক ) 
উপকার লাভ হয়। এক সম্প্রদায় হয়তো কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে ধর্ম- 
প্রবর্কের আমন দেন--কিস্ত অগ্থবা তা অস্বীকার করেন ও এ বাক্তিকে 

মিথাবাদী গণ্য. করেন। এই মতগুলি কি পরম্পর-বিরোধী নয়? এই 
বিরোধী মতের সকলগুলিকেই কি এককালীন সত্য বলে স্বীকার কর! সম্ভব? 
একথাও হুম্পষ্ট যে এ সকল পরস্পর-বিরোধী ভাবাত্বক ও খণাস্ুক মতের 
প্রবর্তক ও অহ্্বত্তিগণ মম্পূর্ণভাবে দেশকালবোধবিবর্জিত। উক্ত মতগুলি 
বিভিন্ন ধর্মশান্ত্রের সার দিদ্ধাত্ত, ধারা কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে ধর্মগ্রবর্তক বলে 
বিশ্বাস করেন তাঁর! কখনও তার মধ্যে মিথ্যা বা ভ্রাস্তির লেশমাত্র আছে এমন 
কথা খবীকার করবেন না। অপর পক্ষে ধারা এ ব্যক্তিকে ধর্মগ্রবক্তারূপে মেনে 
নিতে অস্বীকৃত এবং ভার অস্বতিগণ তার যে-সকল বাণীকে প্রত্যাদিষ্ট বিবেচনা 
করেন সেগুলিতেই অবিশ্বাসী,--তীদের অস্বীকৃতি বা অবিশ্বাস কোনও এক 
বিশেষ অবস্থাগ্রস্থত বা! বিশেষ-কালে বদ্ধ নয়। এই সকল মতবিরোধের 
পরিণাম বনু শতাব্ধী যাবৎ বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিচার, কলহ এমন কি 
যুদ্ধ ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। নীচমন! কুত্মাকারিগণ 
নিজেরাই ছুই পঙ.ক্তি পরে লিখেছেন, প্রত্যেক ধর্মনশদায় নিজ বিশিষ্ট বিশ্বাম 
ও আচার পালন করবার সময়ে অন্ত সম্প্রায়সমূহের মতের বিরুদ্ধাচরণ করে 
খাকেন। হৃতয়াং ম্বভাবত সিদ্ধান্ত করতে হবে যে প্রত্যেক সম্প্রদায় অপর 
ধর্মমতগুলি সম্পর্কে অনম্মানন্থচক ও খণ্ডনহচক যে সকল উক্তি করেন তা হয় 
সত্য নাহয় অসত্য । যদি প্রথমটি স্বীকার করতে হয়--অর্থাৎ বলতে হয় 
প্রতোক সম্প্রদায়কূত অপর নাশ্প্রদাযিক মতসমূছের খণ্ডনগুলি দতা--তাহলে 
প্রচলিত সমস্ত ধর্মমতই মিথ্যা প্রতিপয় হয়। অপর পক্ষে যদি প্রত্যেক 
সম্্রদায়কত খণ্ডগুলি মিখা! বলে ধরে নেওয়া যায়--তাহলেও একই সিদ্ধাত্তে 
উপনীত হতে হয় ষে সকল প্রচলিত ধর্মমতই মিখ্যা।. অবস্ত,. এই জাতীয় 
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হচ্ছ ও সুম্পষ্ট তর্কপদ্ধতির অস্বীকৃতি ও এইরকম পরম্পর-বিরোধী মতবাদকে 

সতা বলে স্বীকৃতি দান একমাদ্ তাদেরই কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায়-- 
ধারা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার অভাব হেতু প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছেন। তৃতীয়ত 
তার! লিখেছেন ; “আমরা! আমাদের ধর্মোপদেশকগণের অনুবতি এবং ভবিস্দবক্তা 

ও অবতারে বিশ্বা করি; তাদের বিশ্বাস অঙ্যায়ী দেবতারা মানুষ ও অন্তান্ত 

জত্তর আকৃতি ধারণ করে থাকেন। তবগতভাবে আমাদের চিগ্কার ছুটি দিক 
আছে। তার একটি হল "ওয়াজ দান” (বা আধ্যাত্মিক ভাবোন্সত্ততাঁর অবস্থা )। 

সুতরাং গুরুর আশীর্যাদে আমরা যখন এই আধ্যাত্মিক ভাবোম্মত্ততার স্তরে 

উপনীত হই, তখন প্রত্যেক ধর্মকেই তাঁর যথাযথ স্থানে সত্য বলে মান্ত করি 
এবং একন্প করাতে কোনও পরম্পর-বিরোধী বস্তর একত্র সম্মিলন হয় না। 

আমাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে একটি বিশিষ্ট ধর্মমতের অন্বন্তি হওয়াতে 
আমর! নিজ সাম্প্রদায়িক মতে বিশ্বাসবশত ( সেই ধর্মমতের দৃটি থেকে ) অন্ত 
সব ধর্মকে অস্বীকার করি। কিন্তু এতে পক্ষপাতিত্থের প্রশ্ন কেমন করে উঠবে? 
কেননা, একাধিক পক্ষপাতের বস্তই সেখানে অন্ুপস্থিত।” এইখানে তাঁদের এই 

প্রসঙ্গ সমাধ হয়েছে। 
এই অজ্ঞতার প্রতিমৃত্তিগণ-_হার1 পণুরূপে ঈশ্বরকে উপালনা করতেও 

ইতস্তত; করেন না,একথাও জানেন না যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিচার- 

বিভর্ষের ক্ষেত্রে বিশেষ আদরণীয় বস্তর অভাব থাকলে-__বান্তবে যা বর্তমান 

তাই মমানর লাভ করে থাকে; ধর্ম বা আধ্যাত্মিক ভাবোন্মপ্ততার ক্ষেত্রে 

তুলনামূলক সমাদরের প্রশ্ন সেখানে ওঠে না। বিভিন্ন ধর্মমত নিয়ে যেখানে 
উভয়পক্ষের মধো ( যুঁজিমূলক ) বিচার সেখানে লাশ্পারিক বা অন্ৃভৃতি- 

মূলক তর্কের কোনও মূল্য নেই। সংক্ষেপে বলতে গেলে কোনও বিশেষ 
ধর্মনশ্ররদায়ভুক্ত লোকেদের ধর্মীয় পক্ষপাত বা কোনও বিশেষ ব্যজির 
বাক্িগত অস্থভৃতিমূলক পক্ষপাতের মূল্য আপেক্ষিক বা আংশিক ভিন্ন 
আর কিছুই নয়। এই জাতীয় আপেক্ষিক দৃষটিগ্রহ্থত যুক্তি সাশ্্রদায়িক 
ধর্ম বা ব্যক্তিগত অন্নভূতিতে আস্থাহীন কোনও (যুক্তিবাদী) ব্যক্তিকে 
সন্তষ্ট করতে পায়ে না। হীরা নিজেদের সাশ্রদায়িক ধর্ম থেকে যুক্তি 

আহরণ করে এ সম্প্রদায়ের বিরোধিগণের নিকট স্থীয় ধর্মমত সমর্থন করতে 
অগ্রলর ছন তীয় গভীর অজতারই পরিচয় দেন। এটাও আশ্তর্ধের বিষয় 
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যে এই অবজ্ঞার পাত্র কটুভাষিগণ তাদেয় মতবাদের ছুটি দিকের কথা 

বলেন - একটি তাঁদের সাশ্প্রদায়িক ধর্মের অনুজ্ঞাপালন, অপরটি অনুভূতির 
রাজো আধ্যাত্মিক ভাবোম্মভ অবস্থা । প্রথম ক্ষেত্রে-_অর্থাৎ স্বধর্মের অনুজা 

পালনের ক্ষেত্রে, তারা অন্ঠান্ঠ ধর্মকে অস্বীকার করেন। কিন্ত এই আচরণের 

দ্বারাই তীর! 'তৃহফা-এর লেখকের এই সিদ্ধান্তকে অঙ্গীকার করে 
নিচ্ছেন -যে এক ধর্মের বক্তবা অপর ধর্মের বিরুদ্ধগামী। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 

অমুভূতিলন্ধ অবস্থায় তীর অন্থ সকল ধর্মকে স্বীকার করেন, যদিও এই সিদ্ধান্তের 
ছারা তাদের নিজধর্মই খ্ডত হয়; তা সত্বেও এই নিনকগণের অলীক 

মতান্নযায়ী বাপারটি নাকি ঈশ্বরের করুণার বলে সাধিত হয়। স্তরাং 

সিদ্ধাত্ত করতে হয় যে যতক্ষণ এ'র] ঈশ্বরের আশীর্বাদ ন1 পাচ্ছেন, ততক্ষণ 

হ্ধর্মের নির্দেশ পালনের দ্বার] এঁরা অপরাপর ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন। 

কিন্ত ঈশ্বরকৃপার সারম্বরূপ প্রজ্ঞাদৃহি লাভ করে তীঁরা নিজধর্মকেই অস্বীকার 
ও খণ্ডন করতে আরস্ত করেন, কেননা শ্বধর্মের অন্থশাসনের বিরুদ্ধবাদী 

অপর নকল ধর্মকে ত্বীকার করে নেওয়ার অর্থই হল নিজধর্মকে খণ্ডন করা। 

অধিকন্ত এটাও অদ্ভুত মনে হয় যে ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করবার পর স্বধর্মকে 
সত্য বলে বিশ্বাস দৃঢ়তর করবার পরিবর্তে তীর] নিজধর্মে বিশ্বাস পরিতাগ 
কবেন ও বিভিন্ন ধর্মের পরম্পরবিরোধিতাঁকে (দৃধণীয় মনে না করে) 
খণ্ডন করতে অগ্রসর হন ণা। আশ্চর্যের বিষয়, যার দ্বারা শিজধর্মের 

অন্ুজাপালনে বিরতি জন্মায় ও পরম্পরবিরোঁধী অন্যান্ত ধর্মকে স্তা বলে 

স্বীকার করতে প্রবৃত্তি হয়, তাকে একা ঈশ্বরের প্রসাদ বলে বর্ণনা করেন। 
অতীব দুঃখের কথা এই নির্বোধ নিন্ুকের দল অন্যান্য ধর্মাপেক্ষা তাদের 

নিজধর্মের প্রতি অধিকতর লমাদর প্রকাশ করতে গিয়ে--তাকেই অধিকতর 

পক্ষপাতের বিষয়বন্তরূপে গর্বভরে দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু তারা এ তত্ব 

জানেন না যে কোনও কিছুই একক ভাবে পক্ষপাতের বস্ত বে প্রমাণিত 

হতে পারে না"। 
“তুহ ফাৎ-এর 'লেখকের তৃতীয় বক্তবা থণ্ডন করবার মানসে তারা যা] 

লিখেছেন তা এই: “্যর্দি আমরা প্রথম দুটি বিষয়ের প্রতি দুটি *1 দিয়ে 

সাক্ষাৎ ভাবে গ্রস্থকারের তৃতীয় আপত্তিটি সম্পর্কে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতে 
অগ্রপর হই তা হলে দেখতে পাব (গ্রন্থকারের বক্তব্য হচ্ছে) বিশ্বের সকল ধর্মের 
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মধোই মিথার অস্তিত্ব রয়েছে--এবং এই সাধারণ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম 
নেই। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে; কর্তব্য ও 
অকর্তব্যের মধো ব্যবধানের প্রশ্ন সপ্পর্ণ বিলুপ্ত হয়। স্থতরাং সেক্ষেত্রে যাঁরা 

্রশ্থকারের অন্থবর্তী তাদের মাতা বা ভগ্লীর গঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্বাপন 
করবার স্বাধীনতাও থাকবে; কেননা গ্রস্থকারের মতে সকল ধর্মশান্ববিদের 

সিদ্ধান্তই মিথ্যার দ্বারা কলুষিত--এবং এঁদের মিকট থেকে ছাড়া কর্তব্যা- 
কর্তব্য জানবার উপায় নেই।” এই ভাবে তারা তাদের প্রতিবাদপুস্তিকার 
শেষ পর্যস্ত বক্তবা বিস্তার করেছেন। প্রন্কৃত ঈশ্বরোপাসকগণকে এই ভাবে 
তারা যে ব্যভিচার-অপরাঁধে অভিযুক্ত করেছেন_-তার কারণ তদের 

ধ্মগরন্থেই পাওয়া যাবে। সেখানে দেখ! যায় তাঁদের বহু উচ্চস্তরের দেবতা 

নিজ নিজ কন্তাদের সঙ্গে সঙ্গমলিপ্প,; তাঁর মধ্যে একজন দেবতা এক 

নারীকে বিবাহ করেছিলেন যার গর্ভে সমগ্র পৃথিবীর (প্রাণিনিচয়ের ) 

উংপত্তি; এবং অগ্ান্য দেবগণ নিজেরাই ব্যভিচারের দৃষ্টাস্তস্থল! তারা 
একথাও বিশ্বাম করেন- তাদের ধর্মের শীর্ষস্থানীয় পঞ্চভ্রাতা৷ সকলেই একটি 

মাত্র নারীকে বিবাহ করেছিলেন*। এই জাতীয় লঙ্জাজনক ভয়ানক 

আখ্যায়িকানমূহ শুনতে অভ্যন্ত বলেই তারা এতটা কাগুজ্ঞানবিবজগিত হতে 
পেরেছেন। অন্যথায় বৈজ্ঞানিক বিতর্কে মাতা বা কন্তার সঙ্গে ব্যভিচারের 
প্রসঙ্গ তারা কর্ননাতেও আনতে পারতেন না। মোট কথা, আমি বলতে 

চাই অপীম অজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব হেতু এই অবিশ্বামিগণের 
সঙ্গে পশুকুলের বিশেষ পার্থক্য. নেই। হৃতরাং পশুর ম্যায়ই এরা, যে 

বিচারশক্তি বিধাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান, যা মানুষে স্বতাব-বিকশিত এবং 
লোকঘাত্রার প্রয়োজনীয় লংযম ও ব্যবস্থাপনার সাফন্যপূর্ণ সুত্র, ও সদসৎ 
নিয়ম-অনিয়ম বিচারের মাধ্যয-তা ধ্যবহার করেন না। তার] তাদের 

মযগোত্রীয় ভ্রান্ত বিশ্বাপিগণের ম্তায় সেই বুদ্ধিবিবেচনাকেই দুরে বেখেছেন 
যা সর্বক্ষেত্রে অভ্রাস্ত পথ-নিদেশিক এবং যা পশ্ড হতে মাহষের অরেষ্টতাঁর 

নুচক। দুঃখের বিষয়, এই লীচ ও অজ্ঞ বাকিগণ এইুইছুও. জানে না যে 
বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্গত কোনও বিশেষ ব্যাপারে বৈধাবৈধসমস্তা বিভিন্ন 
মতাবলম্বী ধর্মশীন্্রবিদ্গণের ধারণা. ও 'মতামতের উপর প্রতিটিত। এর 
ফলেই দেখা! যাঁয় এক ধর্মে কোনও কোনও পশুর মাংষের ( আহার্ধরপে ) 
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ব্যবহার প্রশস্ত ;ঃ আবার অন্য ধর্মে তা নিষিদ্ধ। তেমনই, এক ধর্মে বিশেষ 
আত্মীয়তার সীমানার মধ্যে বিবাহবিধি প্রচলিত, অপর ধর্মে তা নিষিদ্ধ। 

এগুলি বিভিন্ন ধর্মের শান্বিদগণের চিন্তা ও মতবাদের বৈচিত্রাই 
প্রমাণ করছে। তারা কি এটা বোঝেন, যে সছোদরা ভিন্ন অন্য 

তগ্রীনম্পককীয়াগণের সঙ্গে বিবাহ ইসলামধর্মে স্বীকৃত কিন্তু ত্রান্ধণা 
( হিন্দু) ধর্মে সপ্পূর্ণ নিষিদ্ধ? ত্রাক্মণ (হিন্দু )ণ উক্ত তত্মীসম্পকীয়াগণকে 
সহোদর! ভন্রীর স্তায়ই জান করেন। মৃশার ধর্মে তগ্নীকন্ার সঙ্গে বিবাহ 
অনুমোদিত কিন্তু ইসলাম ও হিন্ৃধর্মে তা নিবিদ্ধ। শেষোজ ধর্মছয়ে 
ভন্্রীকন্তাকে নিজ কন্তার তুলা জ্ঞান করবার রীতি আছে। যদ্দি কোনও 

ব্যক্তি এই মব পরস্পরবিরোধী বিধিসমূহকে বিধাতার স্থষ্টি বলে মনে করেন-_ 
তবে তা তিনি করতে পারেন। বুদ্ধিমান ও প্রাজ্ঞ বাক্তিগণের নিকট অবশ্ঠ 
অবিদ্রিত নেই যে, পান, ভোজন, বিবাহ, প্রভৃতি ক্রয়! যদি এমনভাবে নির্বাহ 

করা যায় যার ফলে কোনও এক শ্রেণীর সামাজিক সংহতি বিপর্যস্ত হয়, তাহলে 

সেগুলিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার প্রয়োজন ঘটে ; এবং সেক্ষেত্রে এ 

শ্রেণীভুক্ত সকলেরই সেই নিষেধ মেনে চলবার প্রয়োজন থাকে। (ঈশ্বর না 
করুন! ) যিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে প্রকৃত নিয়স্তা ও নিজের প্রতিটি 

কাঞ্জকে তাঁর সদাঁজাগরিত দৃষ্টির অধীন বলে মনে করেন-_তিনি কেমন করে 

সংসারে বিপর্যয়স্থট্টিকারী কোনও কাজ করতে পারেন? 'তুহফাৎ-এর 

শ্রচ্থেয় গ্রন্থকার বনুবৎসর যাবৎ প্রবঞ্চনা, অন্ধ কুসংস্কার, নাস্তিকতা গ্রতৃতি 

পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত আছেন।১* এই অবস্থায় তার বিরুদ্ধে আনীত 
এ একই অপরাধসমূহের অভিযোগের মাত্র একটি ব্াখ্যাই হতে পারে-- 
প্রতিবাদকাঁরী বিরোধী দল নির্বোধ ও অহেতুক বিদ্বেষে অন্ধ। সামাগ্া বিবেচনা 
করলেই দেখা যাবে প্রবঞ্চনা, শাঠা, ভগ্ডামী, বাডিচার প্রভৃতির অভিযোগ 

তাদেরই মম্পর্কে সতা হুতে পাঁরে ধাঁর1 অলৌকিক ক্রিয়াকারিত্বের দাবী রাখেন 
ও নিজেদের ঈশ্বরতুল্য বলে প্রচার করে জনসাধারণকে আকুষ্ট করতে চান। 
( “তৃহ্ ফাৎ'-এর লেখকের ন্যায়) যিনি নিজেকে বিধাতার স্থঠিমধাকার দীনতম 
ব্যক্তি জান করেন তীর মম্পর্কে এ অভিযোগ খাটে না। ধর্মবিজ্ঞানের 

প্রকৃত তথ্যনিকূপণের উদ্দেস্তে তিনি (তুহফাং-এর লেখক ) জনসাধারণকে 
বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে অন্থুরোধ করে থাকেন এবং যুকিনির্ভর তথ্যাদিপূর্ণ 
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গ্রন্থসমুহ পাঠ করতে বলেন। অন্তান্ত অসংখা প্রশ্নের যথ! অলৌকিক ক্রিয্াদি, 
অষ্টাব মধ্যে সৃষ্টির বিলয়, এক অদ্ধিতীয় পরমেশ্থর ভিন্ন অন্য কিছুর উপালনার 
অন্থীকুতি গ্রভৃতির উত্তর". অসপ্পূর্ণ )। 

টাক ঃ 

১, ধর্মবিষয়ক বিতর্কে এই ধরণের উগ্র, কটু ও অশালীন ভাষা ব্যবহার 

রামযোহনের ম্বভাবসিন্ধ নয়, ভূমিকাতে 'একথা উল্লেখ করেছি। লেখক 

ধিনিই হোন-_-জরথুষ্ীয়গণের উপর যে মকল মত ও বিশ্বাস তিনি আরোপ 
করেছেন--জরুষ্্রীয় ধর্মের উচ্চ তত্বের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই । লেখকের 
জনথুস্্রীয় ধর্মসম্পর্কে ম্পষ্ট ধারণা ছিল বলে যনে হয়না। প্রতিপক্ষ ও তার 
ধর্মমত সম্পর্কে এই জাতীয় অমংযত কটুভাষণের দৃষটাস্ত পুস্তিকাটিতে আস্ঘোপাস্ত 

ছড়িয়ে আছে। জরথুষ্রীয় পক্ষের রচনাটি আমাদের সামনে নেই--কিন্ত 
আলোচা পুস্তিকায় তার থেকে যে সব উদ্ধৃতি আছে--৩] যদি মূলা্গগ হয়ে 

থাকে তবে বুঝতে হবে সেপক্ষও ব্যক্তিগতভাবে 'তুহফাৎ-এর লেখককে 
এবং তাঁর মতবাদকে যথেষ্ট উগ্র ও অশালীন ভাষায় ও ভঙ্গীতে আক্রমণ 

করেছিলেন। এটাই সম্ভবতঃ 'জবাব্-ই-তুহ ফাৎউল্-মৃও হাহিদিন'-এর 

লেখকের এতট] উত্তেজনার কারণ । 

২, রামমোহন স্বয়ং লেখক হলে নিজনাম সম্পর্কে এই জাতীয় আশীর্ষচন 

উচ্চারণ তার পক্ষে হ্বাভাবিক হত না। ভূমিকায় আলোচনা ত্রষ্টব্য। 
৩. এর থেকে পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে প্রতিপক্ষীয় কটুকাটবাপূর্ণ 

সমালোচনাটি রামমোহন দেখেও তাচ্ছিলাসহকারে উপেক্ষা কৰেছিলেন-_ 

সম্ভবত এ আরবী প্রবাদটি উচ্চারণ করে যাঁর অর্থ "অযোগ্যের নিকট উচ্চ 
প্রত্যাশা নিরর্থক ।” ভুমিকা হষ্টবা। 

৪, লেখক নিজেকে রামমোহন হতে শ্বতন্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন--একথা 

বিশেষ প্রণিধানযোগা। ভুমিকায় আলোচনা! প্রষ্টবা। 
৫, এখানে ম্পষ্টত 'তুহফাঁৎ-এর আর্বী ভূমিকাতে রামমোহন 

কৃত এই উক্তির উল্লেখ করা হয়েছে £ “] (2581160 17) 08৫ 
60006650081: 01 006 0110 10 912103 88 সা] ৪৪ 12 
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011] 121508 8170] 10010 006 1101)8210158165 006:60৫6 88166104 

£616158119 10 006 63156070606 0205 96106 100 15 056 

80006 0£ 01620018 8130 £05 60901 ০৫610 '** তত ০৭ ঢ000 0১18 

10700061018 10108506617 10001) 00 226 0080 01101178 £617618115 

00814801076 56608] 88106) 15 11062080015] 06006100511 

[0010081) 061175 8130 15 50101001) (00 811 17001100818 0 11081810150 

8৫08115. (7%/%-81-118/277165 800.101808 10000050010), 

৬. প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলি ল্পর্কে রামমোহন 'তুহ.ফাৎ'-এর 
ভূমিকায় যা বলেছিলেন এবং যে উদ্তিকে এখানে লক্ষা করা হয়েছে তা এই : 
«90106 ০4 01)656 56008119175 ৪16 16805 (0 ০020066 0)6 ০1660$ 

0৫ 00865 0৮108 00 ৪. 01586661061) 10) 00600) 061165178 

1) 006 000) 0£ 8851155 01 00610 06060855015; আ[)116 00056 

01606568805 8150 1116 00061 0061) 616 18016 00 ০0000016811) 

8100 701590565, 76706 ৪11 00056 56008018105 (00 01650611011) 

02 0৪০ 06 07610 ০0৬1) 1€116101 ) 216 006 01 17156, [1) 

006 10110617 0856 জোটে ০010080/500158 ০0006 (08800607 

(101০1) 15 10981098115 1080101881016 ) 810 11) 006 18066 0886, 

610)61 18156170090 15 09 08 1000060 00 ৪ ০618810) 161161012 

(08106018015 0: ০0101001215 00 8117 10006 186 08256 22117 

84 11//9167) 1.6. 8151006 01616:67006 10000 0066 06108 

805 168501) 10: 10 (10101) 13: 10£108115 1090001881016), 

01105, 12161106 £815811000 19 ০0100001) £0 ৪1] 16118610118 আ101)- 

০8০ 013011)0001).--1%7% 2006, 1106808, 10009000001, 

৭. প্রচলিত গ্রীতটীয় ধর্মবিশ্বাস, যাতে “পিতারূপী ঈশ্বর, 'পুন্বেরূপী ঈশ্বব' ও 

পিবিভ্রাত্থা' এই তিনটি তত স্বীকৃত। 
৮. অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব সর্বদ! তুলনাভিত্তিক । একাধিক পক্ষের অস্তিত্বের 

উপর তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল । 
৯. জরধুষ্্ীয় পুরাণের কিছু কাহিনীর নঙ্গে লেখকের অত্যন্ত অম্পষ্ট ও 

বিচ্ছিন্ন পরিচয় ছিল বলে মনে হয়। যে দেবত| (?) ও নারীর সঙ্গমে মুম্তকূলের 
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উৎপত্তি তীরা কি জরথৃত্রীয় পুরাণে বধিত অনুর মাজদা ( ওহ রমাজ.দ্) সৃষ্ট 

গয়োষর্ত (আদি পুরুষ) ও জাদি গণিকা (:1008] আ10:) 1 অথবা 

গয়োমর্তের গুরসে তার জননী পৃথিবীর গর্ভজাত মানব-মানবী মন্ত্রে ও মশ্তানে ? 

অন্ত উল্লেখগুলির ইঙ্গিত খুবম্পই নয়] লেখকের কটু ও তাচ্ছিল্যপুর্ণ ভাষা 
লক্ষণীয়। রামমোহন শ্বয়ং লেখক হলে তীর পক্ষে এমন ভাষা ব্যবহার রুর! 

স্বাভাবিক হত না৷ 

১*, এখানেও দেখা যাবে আলোচ্য পুস্তিকার লেখক নিজের থেকে 
রামমোহনকে পৃথক বলে উল্লেখ করেছেন । ভূমিকায় আলোচনা! শষ্য । 
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ভারতবর্ষের ভবিষ্তৎ স্বাধীনতা প্রসঙ্গে প্রসম্নকুমার ঠাকুর 

প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমর! দেখেছি ব্রিটিশ শাসনকে ভারতবর্ষের 
পক্ষে সাময়িকভাবে মঙ্গলজনক মনে করলেও পরাধীনতার বেদন! রামমোহন 

অন্থতব করতেন এবং ভবিষ্তাতে কোনও সময়ে ভারতবর্ষ ইংরেজকবলমুক্ত 
হয়ে স্বাধীন হবে এ কল্পনাও তাঁর ছিল ( পৃঃ ১৬-১৯)। তার দৃঠিতে মধাযুগ 

থেকে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হবার জন্যই পাশ্চাত্য সভাতার সংস্পর্শ ভারতবর্ষের 

প্রয়োজন ছিল এবং এই যোগাযোগের মাধাম বলেই ব্রিটিশ শাসনকে এয সব 

দোষক্রটি সত্তেও সাময্িকভাবে তর বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছিল। এক্ষেত্রে 
রামমোহনের চিন্তা তার গোষ্ঠীর মধ্যে ধীকে সর্বাধিক প্রভাবিত কয়ে তিনি 

গ্রসন্নকুমার ঠাকুর | প্রসম্নকুমার ইংরেজি সাথাহিক 660:2061 পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন এবং ১৮৩৪ ও ১৮৩৫ সালের [6600-এব পৃষ্ঠায় তিনি 

রামমোহনের প্রতিধ্বনি করে একাধিকবার বলেছেন--ভারতবর্ষের ভবিস্তং 

লক্ষ্য হল ম্বাধীনতা বা [006967081০6 | রামমোহনের মতই তিনি মনে 

করেছেন--এই স্বাধীনতা বিদ্রোহ বা রক্তক্ষয়কারী সংগ্রামের পথে আসবে না। 
যখন ভারতবামী স্বয়ং উত্তর এবং পশ্চিম সীমান্তের সস্তাব্য বিদেশী আক্রমণ 

গ্রতিরোধ করবার শক্তি এবং অতান্তরীণ শান্তিও শৃঙ্খল! বজায় রাখবার যোগ্যতা 

অর্জন করবে তখনই তার! স্বাধীনতা লাভ করবে। এই যোগ্যতা অর্জনের 

জন্য ব্রিটিশ শাসনাধীনে প্রবিত উদীর আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষাই সর্বাধিক 
উপযোগী এবং সেই কারণে ভারতবর্ষে কিছুকাল ব্রিটিশ শাসনের গ্রয়োজনীয়তা 

আছে। ভবিষ্ততে উপযুক্ত লময়ে ভারতবর্ষ যখন, স্থাধীনত| দাবী করবে, 

ইংলও তাতে আপত্তি করবে না কেন ন! স্বাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজের বাণিজাক 

স্বার্থ কপ হবে না, বরং স্ুটুভাবে সংরক্ষিত হবে । 2২৫০7)৫শএর 'যে 

সংখ্যাগুলিতে এই সব রচন| প্রকাশিত হয়েছিল--সেগুলি দুপ্রাপ্যা। এর 

প্রতিধন্্ী বিরুদ্ধবা্দী পত্রিকাগুলি এই মতের কঠোর সমালোচক ছিল, তারা 
এর মধ্য ম্পষ্ট ভাবেই রাজদ্রোহের লক্ষণ দেখতে পেয়েছিল । বিরুদ্ধবাদীদের 

মধ্যে অগ্যতম প্রধান ছিল 0810006 00306:1 এর স্তনে প্রকাশিত 

সমালোচনার উত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থনে [২807706-এ যা বলা হয়েছিল 
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শৌভাগাবদত ১ ডিসেম্বর ১৮৫ সংখ্যা 0810065 0০09018-এ তা সম্পূর্ণ 

মুদ্রিত হয়েছে । এর থেকে প্রসন্নকুমারের যুক্তি ও সিগ্ান্তসমূহ পরিষ্কার জানা 

যায়। তাছাড়া কষধমোহন বন্দ্যোপাধায় সম্পাদিত 770016: পত্রিকার 

ৃষ্ঠাতেও এ সম্পর্কে পত্রাকারে যথেষ্ট বাদা্বাদ প্রকাশিত হয়েছিল। 
77016  1২801008৮কেই তার গ্রবল প্রতিপক্ষ গণা করত। ঝস্তত 

266010৫-এর এই ম্বাধীনতা-প্রসঙ্গ বিগত শতকের তৃতীয় দশকে 

শিক্ষিত মহলে তীব্র উত্তেজনার হ্ট্টি করেছিল। কোন কোন মহলে 
8০7061-কে যে তখন ম্বাধীনতাপন্থী পত্রিকা বলে মনে করা হত তার অন্ত 
নির্শনও আছে। আলেফ্জাগার ভাফ এই পদ্বিক! সম্পর্কে বলেছেন : 
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€817190) 00101017780) ০3 06 0808068. 10:00580 701 12100605116 

811 006 11150110018, [0 ৪৪ [1005 01781011101 8120 10100101005 

€90081) 10 80610006006 16০000) ০0% 063 8190 7818063 

0400 6 50100170176 1000181) 05 08211070106 ৪ 006 60) 
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10006 ০ 01617 17001510081 0400 83 10604? (17080 0741 17015 

111551015 50117001410 1840) 20, 643) 

এখানে 0810805 0০0016-এ উদ্ধৃত [6017)6-এর বক্তব্য এবং 

00016 পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক পত্রালাপ সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হল। 

0810905. 0০0ঘগুন্এের উদ্লিখিত সংখাটির গ্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন প্রীন্বপালকান্তি চন্দ? “ভ্চপ্দের মধান্থৃতা্র এবং শ্রীমতী অনীতা 
কুমারের দৌজন্ধে ₹105106-এর নংখাগুলি দেখবার হৃঘোগ হয়েছে। 
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ইংলণ্ডে রামমোহনের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের 

বিবরণ 

প্রথম অধ্যায়ে এই অগ্রকাশিত সমসাময়িক বিবরণটি প্রসঙ্গত উল্লিখিত 
হয়েছে (পৃঃ ২৫-২৬)। লগ্তনের ইপ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার থেকে আমি এটি সংগ্রহ 
করেছি । ১৯৭২ সালে যখন এটি আমার হাতে আসে তখন প্রতিলিপির উপর 
কতৃপক্ষ পেন্সিলে লিখে দিয়েছিলেন ০ ছাএ, 755. 1১81061 36, 
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এরহিলার গৃহে অন্ষ্ঠিত সান্ধা সশ্মিলনীতে তার সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় 
হয়েছিল এবং অনতিপরে তিনি এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে 
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রামমোহন রাজতন্ত্রের প্রতি যে তীব্র বিরাগ প্রকাশ করেছিলেন তা! লক্ষণীয়। 
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একটি অতিরিক্ত প্রমাণ পাওয়! যায়। সমগ্র বিবরণটি এখানে মুদ্রিত হল। 
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রবার্ট ওয়েন ও তার পুত্রকে লিখিত 
রামমোহনের পত্রাবলী 

ইংলগ্ডে অবস্থানকালে ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রবাদদের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট 

ওয়েনের সঙ্গে রামমোহন রায়ের আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়। ষ্ঠ অধায়ে 

এ সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে (পৃঃ ৩৮৭-৮৯)। 
ম্যাঞ্চেঙ্টার কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের গ্রন্থাগারে রবার্ট ওয়েনকে লিখিত 

রামমোহনের যে পাঁচখালি এবং নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত 

তৎপুত্র রবার্ট ডেল ওয়েনকে লিখিত যে একখানি পত্র আমার সংগ্রহ করবার 

সৌভাগ্য হয়েছে সেগুলি এখানে মুদ্রিত হল। এই পত্রগুচ্ছের অস্ততূক্তি ওয়েনকে 
লিখিত তৃতীয় পত্রথানিতে বামমোহনের স্বাক্ষর নেই। কিন্তু এটিযে তার লেখা 
পত্রথানি পড়লেই তা বোঝা যায়। রবার্ট ডের্স ওয়েনকে লিখিত পত্রখানি 

আমি ইতিপূর্বে গ্রকাশ করেছি (ভরষ্টবা ০০116 22. 494-95 )। 
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:,.. স্বহা্ট ওয়েনকে লিখিত রামমোহনের একখানি পত্র । 

(10005 পল উড এরর আনসার উহা । 
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১৩৫৩৬) ৩৭৪-৭৫, ৩৮০) পুরাঁণ- 

গাহিত্যের মহিত ঘনিষ্ট পরিচয় ১৬২) 

সাম্প্রদায়িক পুরাণতন্ত্রর সাক্ষা ও 

সিদ্ধান্তের বিরোধিতা ১৬৬৭১, ১৮২ ) 

মহানির্বাণতম্পর্কে দৃিভঙ্গীর ব্যতি” 

ক্রম ১৮২-৮৪) কৃষকের মানবিকতা 
সম্পর্কে ইঙ্লিত ১৭১-৭৩) শংকরপন্থী 
সন্যাপীসম্প্রদায়ের সঙ্গে চৈতগ্তদেবের 
সম্পর্কবিষয়ে ইঙ্গিত ১৭৩-৭৪। রাধা" 

রুষ্ণতত্বের নৈতিক কুফল মম্পর্কে 

ইঙ্নিত ১৭৫-৭৬) তাগ্ত্রিক সাহিত্যের 

সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ১৭৭-৭৮) রাম 
মোছনের বেদাস্তমতে তন্ত্রের প্রভাব 

১৩৪-৩২, ১০৪১ ১৮৪-৯* রামমোহন 

ও তত্রসাধনা ১৯০-৯১) রামমোহনের 

ভারতীয় বিদ্াচর্চার স্বকীয়তা ২২৩. 

২৭) ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে 
যোগ ২২৭-৩* শ্রীরামপুর ব্যাপটি্ট, 

মিশনারীদের সঙ্গে যোগ ও খ্রীষ্টধর্ম- 
সংক্রান্ত গবেষণ! ২৩*-৩৫) রামমোহন, 

উইলিয়ম জোন্দ ও কোলক্রক ২৩৫- 

৪০। ২৬৩-৭*) রয়্যাল এসিয়াটিক 

সোমাইটির সান্ত ২৪১-৪২ ) বাম- 

মোহন ও হোরেস হেম্যান উইলসন 

২৪২-৪৫। ২৫৬৫৪) ২৬২-৬৪। ২৭। 

২৭২, ২৭৬-৭৭ ফ্রাঙ্জে খ্যাতি" 

বিস্তার ২৪৬-৫* ; জার্মানী ও হল্যাণ্ডে 

্রন্থপরিচিতি ২৫*-৫১) রামমোহন 

অধীত এঁতিহাসিক সাহিত্য ২৫১-৫৩) 

রামমোহন, এলফিন্স্টোন, বেল্নস ও 

হুটন ২৫২-৫৪ রামমোহন ও কলি- 

কাতাস্থ এসিয়াটিক সোসাইটি ২৫৫- 

৫৯) প্রাচ্যবিস্ত]! গবেষণাক্ষেত্রে বাম" 

মোহনের গুরুত্ব ২৫৯-৬৩। রামমোহন 

৬৪৩ 



লম্পর্ষে (ডেভিড কর '২৬৩-৯৪) 

রামমোহনের ধর্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্তিক 
প্রেরণা' ৩১৫-১৯$ ধর্মের নামাঞ্জিক 
রূপ সম্পর্কে সচেতনতা ৩১৯২২, ৩৪৯, 

৩৭৪-৭৫) ময়কালীন সর্মাজে শ্রেণী" 

পরিবর্তন সম্পর্কে চেতনা ৩২২-২৮) 

সংক্কারপঞ্থতিতে বিশ্ুদ্বীকরণ ও নবী- 

করণ ্রক্রিয়াছয়ের সমাবেশ সাও 

৩৪) ধর্ম ও সমাক্গসংস্কারের ক্ষেত্রে 

পশ্চাদবলোকনপদ্ধতি ও পরম্পরাগত 
এতিহ্ের গুরুত্ব ৩৩৫-৪০; সামাজিক 

পরিবর্তনের ভিত্তি লোকশিক্ষা ৩৪*- 

৪২) বিশেষ ক্ষেত্রে আইন-প্রয়োগের 
আবন্তকতা শ্বীকার-দতীদাহ ৩৪২-৪৭, 
৩৮৩, ৩৯৭ ; রামমোহুনের লীতিরশন 

--রাঁমমোহন ও বেস্থাম ৩৪৭-৬৫) 

মৌলিক শ্বাবীনতাবোধ ৩৬৫-৭*; 

ধর্মবিষয়ক চিন্তা-ধর্মসংস্থাগঠনের আদর্শ 
ও পঞ্ধতি-অস্রদান্িকতা ও বিশ্ব 
জনীনত| ৩৭*-৮*) তুরনামূলক ধর্ম 

তত্বের ভারতীয় গ্রেক্ষাপট ১০-১১, 
১৮৮৮৯, ৩৮০৮৩ 5 রামমোহন ও 

সমাজতন্ত্বাদ * রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে 
যোগাযোগ ১৬৩৮৩-৯৬; ভিবোজিওর 

নঙ্গে যোগাযোগ-মতাদর্শের সাদৃশ্য ও 
পার্ঘকা ৪৩২৪১) রামমোহন ও 

বুষ্িককৃষণ মল্লিক ৪৪১৪৫) তাবাচা? 

চক্রবর্তী ও চন্্রগেখর দেব ৪৪৫-৪৬) .. 

কষ্চমোহপ বন্যযোপাধ্যাঈ 

৬৪ 

৪৪৬-৫৯ | 

শিবচর দেব ৪৫৫১) প্যারীঠাদ 
মিত্র ৪৫১-৫২) রামতদ্ছ লাহিড়ী 

৪৫৪-৫৪) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 

৪৫৩-৫৫ ).বামগোপাল ঘোষ ৪৫- 

&৭; যোগেশচন্ত্র বাগল, ডেতিভ'কফ 

ও ভবতোব দত্ত কৃত সিদ্ধান্তের 
সমালোচনা ৪৬৭-৭৪ ) বামমৌহনপন্থী 

ও ডিরোজিওপন্থীগণের ক্রমবর্ধমান 

মহযোগিতা-বারকানাথ ঠাকুর-_বেঙ্গল 
ব্রিটিশ ইত়্া সৌসাইটি - ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়ান এসোমিয়েশন-তত্ববোধিনী 
সভা ৪৭৪-৮১ হিন্দু থিওফিলান- 

থেোপিক সোসাইটি ও সমাজোন্নতি- 
বিধায়িনী হুহৃদ-সমিতি 

ভ্রান্ত শান্তর বর্জনে রামমোহনপন্থী ও 

ডিরোজিওপন্থীগণের যুগ্ম - অবদান 
৪৮৩-৮৫ 

বামাছজ ১০৫, ১৫৩১১৫৬১১৫৯, ১৬৮, 

৪৬১ 

রামায়ণ ১৯ ১৫৯, ১৬২) ২১৭ 

বামেল, জর্জ ৩১১ 

রাসেল, বাটরাণ্ ৩৩০,৩৩১. 

রিকার্ডো ৪৪, 
রিফর্ম, গ্যাক্ট। ৩৯৫ 
রিফর্ম বিল ৩৯০ 

“রিফর্মীর' ১৮১ ৪৭৬ 

রিফর্মেশন ৩,৩২০) ৩২১, ৪৩১, ৪৩২, 

৪৬১) ৪৬২ 

'ককু ও গ্রযরা' ২১২ 

৪৮১-৮৩ ; 



রূশমী ৫৭ 

রুশো(যো) ৫৯৬৯ ৩৫২ 

রুস্তম্জি কাওয়াস্জি ২৮৬, ৪৪৩ 

বীড ৪২৭,৪৩৭ 

রেণেশান ৩,২০১৮১১১৫,২০৯২২১, 

২২২) ৩০৯, ৩১০) ৩১২, ৩১৩,৩২০) 

৩২৩, ৩২৫) ৩৮৫) ৩৯৬, ৪৩১,৪৩২, 

৪৬১১৪৬২ 

বেনাল, গ্যইলম্ টমাস ক্রাসোয়া ২৫২ 
রেড আমিক্লোপেদিক' ২৪৭,২৪৮ 

রো, সার টমাস উইলিয়ম ২৫১ 
রো, হাইনরিশ ২১১ 

লক্, জন ১৫১৫৯,৬০১৭৬,৭৭,৭৮,৭৯) 

২৩৪.৩৫২,৩৫৪১৩৮ ০১৪৩৭, 

লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ২৮৬ 
“লিঙ্গপুরাঁণ' ১৫৭,১৬১,১৬২ 

লিগুমে ২৩৪ 

লিবারাল চিন্তা ৩৮০,৩৮৩ 
লিবার্টি ৩৬৫ 

লিভারপুল ২৫ 

ল'যাজুয়ানে ২৪৬,২৪৭ 

ল্যাগতর ৩৬৪ 

ল্যাগছোলডার্দ সোসাইটি ৪৭৬,৪৭৭ 

ল্যান্স ডাউন, মাকু্যিম অব ৩৪৭ 
ল্যান্কি ৬৮৪,৩৮৫ 

শংকর ৬৫৯৭১১০৫১১৯) ১১০১ ১১৩ 

১১৪, ১১৫ ১১৬) ১১৭) ১১৮) ১১৯) 

১২০, ১২১ ১২৩,১২৪) ১২৫, ১২৬) 

১২৭) ১২৮, ১৩২, ১৩৪, ১৩৬,১৫৩ 

১৫৬, ১৫৮) ১৫৯) ১৬৪, ১৭৩)১৮৯), 

২৪৩২৪৪)২৪৫,৩৭১৩৭৩,৩৭৪১৪৬১ 

শাংকরবিজয়” ১৫৩ 

“শংখম্থতি' ২৬১ 

'কৃস্তলা' ( “অভিজ্ঞানশকুস্তলম্ঃ 

রষ্টবা। ) 

শতপথ ব্রাহ্মণ ২৭০ 

শবরস্বামী ৬৪ 

শাংকর-অদ্বৈতবাদ ৯৯ 

শীংকর-বেদাস্ত ১২৫ 

শাংকরভাষ্য) ১০৩) ১১৯১১২১, ১২৬, 

২৪৪,২৬০ 

শান্ত এতিহ্থ ২৭৬ 

শাক্ত সম্প্রদায় ১৫৬ 

'শান্বপুরাণ ১৫৭,১৬২ 

'শারীরক শুত্র, ৯৭ 

শার্পমান ৩১০ 

শান (561100016) ৭৪-৭৫,৩৪৮১৩৭৩ 

শান্ত্রগ্রমাণ ৪৮৪ 

শান্রপ্রামাণ্য ৪৮ 

শাস্ত্রীয় এতিহা ৬৭ 

শিখধর্মস ১৫১ 
শিন্জ ৩১১ 

“শিবগীতা” ১৬১ 
শিবচন্্র দান ২৫৫ 

শিবচন্র দেব ১৪,১৮,৪৫*,৪৫১১৪৫২, 
৪৫৯) ৪৬০১ ৪৮১,৪৮৩ 

৬৪৫ 



"শিবচন্র বিস্যার্ণব ১৮০ 
পপিবধর্ণ ১৬১১১৬২ 

শিবনাঁধ শান্ী ৭, ১৯২, ২৭৯) ৪২২, 

৪৭৪, ৪৮৫ 

ধশিবপুরাঁণ ১৬১,১৬২ 

শিয়া সম্প্রদায় ৫৬ 
শিল্পবিপ্রৰ ২০,৩৪৩ 

শিশিরকুমার ঘোষ ৪৫৩ 

শ্লিউস্নের ২৩৪ 

শদ্ধিতত্ব ২৬২৪৭ 

শেজি, আতোয়ান লেওনার্ দ্য ২৪৯, 

২৫৩ 

শেলি ৩৬১ 

শৈব তান্ত্রিক সম্্রদায় ১৭৮ 

শৈব বিবাহ ১৯৯ 
শৈব সম্প্রদায় ১৫৬ 

ঠা উপনিষত( দূ) ১০৩ 

শ্বেতাশ্বররোপনিযদ্ভাম্তভূমিকা' ১৬৫ 

াফটুসবেরী ৫৭ 
স্যাম ভট্টাচার্য ১৭৭ 

গ্রামলাল ঠাকুব ২৫৬) ৪৪৭ 

হ্ামাচরণ মেন ৪৮১ 

শ্রক£ ১২২,১২৩১২৪,১৬১ 

'আবীকরভায়' ১২৪ 

প্রি তর্কালত্বার ২৩৯ 
প্রীক্চ দিংহ ২৮৬) ৪৬৬ 

স্বামী ১৩৪) ১৭৪) ১৮০১ ১৮৫ 

প্রপতি ১২৩, ১২৪, ১৫৩, ১৬১ 

শ্রায়ামপুর কলেজ ২১৭ 

৪৬. 

প্ররামপুর ব্যাপ.টিষ্ট মিশন ৬৬) ২১৬, 
২১৭, ২২০) ২২৯। ২৩১, ২৮৫ 

£শ্ুত। ৪৬ 

শ্ররতিপাঠ ৩৭৭ 

শ্রতিপ্র্মাণ ৬৪ ১১৩, ১১৪, ২৬৯ 

শ্রৃতিপ্রামাণা ১*৮ 

শ্রোতাচারের পুনরাবৃত্তি ১৯২ 

ঘট্কর্ম ১৮, 
যট্সনার্ড ১২৩ 

“ষড়ার্শনসমৃচ্চয ৪৭ 

মংকীর্ভন ৩৭৮ 
'সংবাদ-কোমুদী? 

৪৪৮, ৪৭৫ 

“সংবাদ-গ্রভাকর' ৪১৭ 

ংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান ২৪৩ 

স্কৃতকলেজ ৯৪, ৯৯ 

সগ্ডণ উপাসনা! ১১, 

সঙ্গীত ৩৭৭ 

লতীদাহ ১৮৯,১৯৭ 

লতীদাহ-উচ্ছ্দে আইন ৩২১ ৩৪৪, 

৪৬৩ 

সতীদাহ-উচ্ছেদ আন্দোলন ৪৭১ 

মতীদাহপপ্রথা ২৮৪১ ৩৮৩) ৪৭১ 

অতীমন্দি-স্থাপদ ৩৪২ 
সতী-মিনিট, ৩৪৪ 

লন্তসন্প্রদায় ১৮৮. 

সক্্যাম ১২৭, ১২৮ 

১৩ ২৩, ৩৪৩, 



সমবেত উপাসনা ৩৭৪ 

সময়াচার ১৭৮, ১৮২ 
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